
TEMAT  TYGODNIA:  WIELKANOC 

V. 10.04. – PIĄTEK  „Symbole wielkanocne” 

Zadanie 1. Wysłuchaj wiersza Władysława Broniewskiego „Śmigus” 

 i odpowiedz na pytania. 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę 

z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie kubła, to ze dzbana, 

śmigus-dyngus dziś od rana! 

Staropolski to obyczaj, 

żebyś wiedział i nie krzyczał, 

gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 

będziesz kurtkę miał zmokniętą. 

Pytania: 

- Co to jest śmigus-dyngus? 

- Co to znaczy staropolski obyczaj? 

- Kiedy obchodzi się śmigus dyngus?  

 

INFORMACJA DLA DZIECI 

Zwyczaj lub obyczaj to sposób zachowania się ludzi w wyjątkowym dla 

nich dniu. Śmigus-dyngus jest zwyczajem staropolskim, ponieważ 

zaczęto go obchodzić wtedy, kiedy na świecie jeszcze nie było technologii. 

Śmigus- dyngus obchodzimy zawsze w Poniedziałek Wielkanocny, tego 

dnia wszyscy oblewają się wodą po to, aby oczyścić się z grzechów.  

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. Wybierz spośród poniższych obrazków te, które są symbolami 

Świąt Wielkanocnych, następnie wysłuchaj krótkiego opowiadania. 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

Opowiadanie na podstawie fragmentu książki ks. J. wardowskiego 

 „Krótka a Wielka”. 

 

Każde dziecko wie, że święto Bożego Narodzenia to święto narodzin Pana 

Jezusa, ale dlaczego święta Wielkanocne nazywają się Wielkanocą? Przecież 

Wielkanoc obchodzimy na wiosnę, w marcu albo w kwietniu, a wtedy noce 

nie są wielkie, ani długie, tylko małe i krótkie. Zimą, kiedy wracacie z 

przedszkola, to jest już ciemno i trzeba zapalać lampkę. Kiedy się budzicie- w 

pokoju i na dworze jest ciemno. Taka długa noc. Tymczasem na wiosnę po 

południu, gdy wracacie z przedszkola jest już widno, a rano słońce wstaje  

 i uśmiecha się. 

- Jaka krótka noc? Dlaczego wiosenne święta Wielkanocne nazywają się 

Wielką Nocą – skoro właśnie wtedy noce są krótkie? 

Wielkanocne święta nazywamy Wielką Nocą na pamiątkę najwspanialszej 

Nocy, w czasie której Pan Jezus wstał z grobu. 

Wielka Noc – to inaczej Noc Niezwykła, Najsławniejsza, Jedyna, ta, o jakiej 

stale się pamięta, zawsze się nią cieszymy, z radości uśmiechamy się do 

baranka i malujemy wesołe jajka. 



   

Zadanie 3.  

KARTA PRACY DLA 3-LATKÓW 

 

 



 

 KARTA PRACY DLA 4 –LATKÓW 

 

 



 

 KARTA PRACY DLA 5-LATKÓW 

 



 

 KARTA PRACY DLA 6-LATKÓW 

 


