
 

 

Grupa III 

Temat tygodnia: O wiosennych świętach każdy z nas pamięta. 

 

Wtorek 01.04.2021 r. 

Temat dnia: Święta na ludowo. 

 

 

 

1. Opowiadanie.  

Wielkanoc na wsi 

Wiera Badalska 

Lubię Wielkanoc na wsi. Kiedy mama powiedziała, że już w piątek jedziemy do cioci 

Marysi, wszyscy bardzo się ucieszyli, a ja chyba najbardziej. Zaraz z Magdą 

zaczęliśmy się pakować, choć do piątku jeszcze było daleko. W końcu się jednak 

doczekaliśmy. Do Górek pojechaliśmy bardzo późno i natychmiast poszliśmy spać. 

Następnego dnia w domu od samego rana zaczął się straszny rwetes. Mama z ciocią 

bez przerwy jeszcze coś piekły i gotowały. Tatuś z wujkiem naprawiali auto, chociaż 

wcale nie było popsute. A my, to znaczy Magda, ja i Grzesiek, nasz cioteczny brat, 

zabraliśmy się do malowania pisanek. Pół dnia na tym malowaniu nam zeszło. Przez 

drugą połowę musieliśmy szorować podłogę w kuchni, no i siebie. Najgorzej było                 



z farbą niebieską. Skąd mogliśmy wiedzieć, że tak trudno się zmywa? Dlatego przez 

resztę świąt chodziliśmy wszyscy z nosami i uszami nakrapianymi w niebieskie 

ciapki! Ale pisanki wyszły nam wspaniale! 

Potem była już Wielka Niedziela. Nic się nie robiło, tylko jadło                                          

i odpoczywało. My cały dzień biegliśmy po dworze. Byliśmy w lesie i nad rzeką...                 

Z tego wszystkiego już o godzinie ósmej zachciało nam się spać i poszliśmy do 

łóżek. Ledwie trochę przysnęliśmy, kiedy za oknami zrobił się harmider nie z tej 

ziemi! Ktoś zaczął śpiewać, gwizdać, krzyczeć! Ktoś grał na harmonii..A psy w całej 

wsi szczekały jak najęte. Myśleliśmy, że coś się stało, a to tylko przyszli 

„dyngusiarze”. Stanęli przed naszą sienią i zaczęli wyśpiewywać różne piosenki.  

Były one bardzo zabawne. Magdzie podobała się najbardziej ta o córeczce.                          

A zaczynała się tak:  

„Koło domu ścieżka, 

Hoduj, matko, pieska. 

Masz córeczkę ładną, 

To ci ją ukradną! 

Magda pewnie myślała, że to specjalnie o niej tak śpiewają. Akurat! Mama 

powiedziała, że to jest stara piosenka obrzędowa. Dyngusiarze śpiewali jeszcze 

wtedy, kiedy mama i ciocia Marysia były małymi dziewczynkami. Wujek wyniósł 

dyngusiarzom placka, ser i kilka jajek, no i poszli sobie. Ale i tak nie mogliśmy 

zasnąć. Co chwila przychodzili „po dyngusie” inni chłopcy. A muzykę i śpiew słychać 

było we wsi aż do rana.  

W Wielki Poniedziałek była śliczna pogoda. Ustroiliśmy się przepięknie, bo mieliśmy 

jechać w gości. Magda włożyła swoją najśliczniejszą nową suknię w czerwone 

grochy, a ja i Grzesiek też nowe granatowe ubrania. Mama zawiązała nam pod brodą 

aksamitne kokardki. Wyglądaliśmy szykownie! Wszyscy nas podziwiali.  

Po śniadaniu wujek poszedł zaprzęgać. Magda ma się rozumieć za nim. Magda 

przepada za końmi. Nie minęło parę chwil, kiedy usłyszeliśmy wrzask Magdy 

.-Kobyłka poniosła Magdę! –krzyknął Grzesiek i wyskoczył na dwór. Ja za nim!                

A na podwórzu?... Jejku, to był widok! Dookoła podwórka galopowała Magda,                 

a za nią chłopaki z sąsiedniego domu z wiadrami. Chlustali na nią wodę, jakby się 

paliła! To może my mieliśmy stać i patrzeć? A jeszcze czego! Grzesiek złapał wiadro, 

ja konewkę i pobiegliśmy siostrze na pomoc. No i się zaczęło! To był śmigus, jakiego 

świat nie widział! 



Kiedy wujek wyszedł ze stajni, chłopaki sąsiadów uciekli, a my staliśmy na środku 

podwórka z pustymi wiadrami. Musieliśmy wyglądać dość dziwnie, bo wujek patrzył 

na nas, jakby nie poznawał. W gości oczywiście nie pojechaliśmy. Zresztą z tego 

powodu wcale nie byliśmy zmartwieni. Siedzieliśmy sobie sami w domu, w piżamach 

i przez resztę dnia graliśmy w różne gry. Zjedliśmy też cały sernik, który ciocia 

przygotowała nam na drogę do domu. 

 Co się działo w domu cioci? 

 Jaki kolor był bardzo trudny do zmycia? 

 Co się dzieci robiły w Wielką Niedzielę? 

 Kto wieczorem odwiedził dom? 

 Czym wujek poczęstował gości? 

 Co takiego wydarzyło się w Wielki Poniedziałek? 

 Opowiedz dziecku jak obchodzono święta kiedy Ty byłaś/byłeś mały. Czy coś 

się zmieniło? 

 

 

 



2. Jak pomalować jaja tradycyjną, naturalna metodą. 

 

 

 



 

A oto efekty. 

 

 

 

3. Wielki Tydzień-tradycyjnie. 

 

Z obchodami świąt Wielkanocnych związane były w dawnej Polsce liczne 

obrzędy. Niektóre z nich  zachowały się do dziś. 

 

 

 

 

 



Święta Wielkanocne poprzedza Wielki Tydzień. 

Wielki Czwartek 

W Wielki Czwartek robione były wypieki. Wypiekane były baranki, chleb, a na końcu 

pyszne smakołyki – baby wielkanocne i kruche mazurki. Chłopcy ze wsi wyganiali 

Wielki Post, hałasując kołatkami a dzwony kościelne milczały aż do Niedzieli 

Wielkanocnej.  

 

Wielki Piątek 

W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post. W tym dniu z kolei przygotowywano chleb                         

i jedzono śledzie. Szorowano wiklinowe kosze i mały koszyk na święconkę. 

Rozchodził się tarto chrzan, przygotowywano wędliny i mięsa. Wielki Piątek to dzień 

wyciszenia. W Kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w roku). W niemal 

każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują 

strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze).  

 

 

 



Wielka Sobota 

W Wielką Sobotę główną rolę odgrywała święconka. Zgodnie z tradycją święconka 

powinna zostać przygotowana już w Wielki Piątek. Wielka Sobota to Wigilia 

Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, wodę i ciernie. 

Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą spryskiwano 

dom, by rok był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół 

rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście i dostatek 

 

 

Niedziela Wielkanocna 

Rano odbywa się uroczyste śniadanie, którego istotnym punktem jest składanie sobie 

życzeń wielkanocnych i dzielenie się święconką. Tradycyjnie spożywa się wtedy 

żurek (w niektórych regionach barszcz biały lub barszcz czerwony), jajka 

faszerowane, baby wielkanocne oraz mazurki. 

 



Poniedziałek Wielkanocny. 

W poniedziałek wielkanocny, już od świtu chłopcy czyhali na dziewczęta, które szły 

do studni po wodę, albo do kościoła odświętnie ubrane. Czasy się zmieniły, lecz 

zwyczaj ten dalej podtrzymujemy. Śmigus i dyngus, czyli dawny Lany Poniedziałek. 

Śmigus-dyngus to dzisiaj jedna nazwa określająca Lany Poniedziałek. Zanim doszło 

do połączenia, śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami wielkanocnymi. Śmigus 

polegał na smaganiu palemkami lub wierzbowymi gałązkami po nogach. Z kolei 

dyngusem nazywano zwyczaj polegający na oblewaniu wodą tych osób, które nie 

podarowały komuś kolorowej pisanki. Oba obchodzone w Poniedziałek Wielkanocny, 

z czasem połączyły się w jeden śmigus-dyngus. 

 

Porady na śmigus-dyngus 

 W poniedziałek wielkanocny przygotuj sikawki i pojemniczki do oblania 

najbliższych. Kto pierwszy wstanie rano, ten zaskoczy wszystkich, oblewając 

wodą. 

 Polewać się wodą nie należy do całkowitego przemoczenia ubrania. Jeśli 

będziesz to robić na dworze, łatwo się przeziębisz. 

 Nie należy oblewać woda twarzy, oczu, włosów. Śmigus-dyngus powinien być 

symboliczny. 

Kurek dyngusowy 

W dawnych czasach obchodzony w poniedziałek po dyngusie. Był to obyczaj 

wożenia kogucika. Chłopcy  jeździli z nim od domu do domu i śpiewali wesołe 

piosenki. Zbierali dary do koszyka oraz składali życzenia. Z czasem żywego ptaka 

zastąpiono sztucznym: ulepionym z gliny, pieczonym z ciasta, wycinanym z deski lub 

dyni, często obklejony pierzem. Tradycyjnie wózek dyngusowy malowano na 



czerwono i zdobiono suszonymi źdźbłami zbóż, traw i kwiatów. Ozdabiano go 

również koralikami, błyskotkami, kolorowymi wstążkami, a nawet lalkami w strojach 

ludowych. Samego koguta również ozdabiano wstążkami, był bardzo ważny 

ponieważ traktowano go jako pamiątkę po kogucie, który pianiem obwieścił 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

 

 

4. Piosenka. 

Wieziemy tu kogucika 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F7t-VJGk2WI 

Wojciech Kaleta 

 

Wieziemy tu kogucika  

tekst piosenki 

Wieziemy tu kogucika 

dajcie jajek do koszyka 

dajcie aby choć ze cztery 

a do tego ze trzy sery 

dla kogucika! 

Kukuryku 

https://www.youtube.com/watch?v=F7t-VJGk2WI


Oj, zieleni się, zieleni 

młoda trawka tuż przy ziemi 

kukuryku, kukuryku 

już i pełno jest w koszyku 

dla kogucika! 

Kukuryku! 

 

Do was tutaj wstępujemy 

zdrowia, szczęścia winszujemy 

dajcie też co macie dać 

 

zdrowia, szczęścia nie żałować 

dla kogucika! 

Kukuryku! 

 

 

5. Posłuchaj i narysuj. 

Pisanki 

 

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

Pierwsza ma kreski 

Druga – kółka zielone 

Trzecia - drobne kwiaty 

Czwarta – dużo kropek 

Piąta – gwiazdki świecące 

Szósta – znów zygzak 

Siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki 

Ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków 

Dziewiąta – ma już prawie wszystko: 

I kropki i zygzaki i paseczków wiele 

Czerwień i złoto i błękit i zieleń 

Dziesiąta – największa - piękna, 

Przystrojona w kolory tęczy 

Dumne są z nich dzieci wszystkie. 

 

Narysuj 10 pisanek w takiej kolejności jak jest w wierszu 

 



6.Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego. 

 

 
 

Często tak się składa, że przedświąteczne porządki to jednocześnie pierwsze duże 

wiosenne sprzątanie. Mycie okien, trzepanie, pranie dywanów, przegląd ubrań                                   

w szafach i odkurzanie wszystkich domowych zakamarków. Jeśli nadmiar 

obowiązków nie pozwala na zajmowanie się dziećmi, to najprostszą metodą na ten 

problem jest włączenie ich do domowych prac. Nawet jeżeli ta pomoc będzie miała 

jedynie wymiar symboliczny, to ważne, że dzieci będą miały zajęcie. Wyznaczmy 

więc zadania - może w pokoju dzieci nagromadziły się zabawki, rzeczy i ubrania. 

Przy tej okazji warto zrobić dobry uczynek i oddać niepotrzebne rzeczy komuś, kto 

ich potrzebuje bardziej. Zachęćmy dzieci do segregowanie przedmiotów, wycierania 

kurzy, układania własnych książek na półkach, odkurzania i innych prac, do których 

się garną, ale które są bezpieczne i proste do wykonania. 

 

  

 



7.„Zajączki” – zabawa paluszkowa.  

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają.  

Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych, już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca  

zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

 

8. Fryzury z rzeżuchy. 

Witamy wszystkich na zaawansowanym kursie siania rzeżuchy wraz z szybkim 

przeszkoleniem z fryzur jajecznych, idealnych na Wielkanoc. Zapraszam gorąco. To 

hit tego roku, bardzo modne i twarzowe uczesania! Co będzie nam potrzebne                     

w czasie kursu? 

 skorupki jajek (odłupujemy tylko sam czubek jajka, ten węższy i dokładnie 

myjemy, można też wyparzyć) 

 wata 

 rzeżucha 

 woda 

 dobry humor 

W pierwszej kolejności należy przygotować wygodne gniazdko dla fryzury, najlepiej  

w tym celu sprawdza się mięciutka i puchata watka. Wystarczy jeden kłębuszek, 

żeby rzeżuchowe nasionka czuły się jak w raju. Bo któż by nie chciał leżeć całymi 

dniami otulony puszkiem!? 



 

Watkę należy nieco zwilżyć, wszak każda fryzura najlepiej się formuje na mokro.  

Na tak przygotowanym gruncie można umieścić nasionka rzeżuchy.  

 

 

 

Następnego dnia należy rzeżuchę odwiedzić. Pamiętajcie, każdy nowo wypuszczony 

kłaczek musi być odnotowany, należy się z nim przywitać i opowiedzieć troszkę                  

o tym, co będzie się z nim teraz działo. 

 



 
 

Przez kolejne dwa dni powtarzamy witanie i opowiadanie, puchnąc jednocześnie                   

z dumy, że nasze fryzurki rosną bujnie i pięknie (od momentu wysiania do idealnej 

fryzury minęło pięć dni, zatem idealnym czasem na formowanie fryzury będzie 

najbliższy poniedziałek bądź wtorek). 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-skcM8u6Cl0A/VutTfJAlVBI/AAAAAAAALTA/NilrLea7_ZMJc77CEsx-rrP8PU1oPQ0pg/s1600/Fryzura+z+rze%C5%BCuchy12.png
https://2.bp.blogspot.com/-GUaoepcBisU/VutUpIWeO4I/AAAAAAAALT0/qx40dmvswzM8tc0iMLgO0-D-IyueY7Gqw/s1600/Fryzura+z+rze%C5%BCuchy13.png


Każde jajko chce się prezentować uroczo w Wielkanoc. Nie dajcie się prosić, 

sprawcie swoim wielkanocnym jajkom przyjemność i zafundujcie im fryzurowy krzyk 

mody roku 2021! 

 

 

 
 

 

 

 

Możemy też spróbować wykonać jajkom makijaż flamastrowy 

https://3.bp.blogspot.com/-JqG5Kqzpxhs/VuwVrmb2GZI/AAAAAAAALUI/7GEkGTl_XowC-t2nirdJdNifjTYGuvRCQ/s1600/Fryzura+z+rze%C5%BCuchy15.png


- Jak się Panu podoba nowa fryzura? 

- .................................................. 

 
 

- Wygląda Pani niezwykle elegancko! 

- ....................................................... 
 

 
 

 

 

   

https://3.bp.blogspot.com/-z4z98_Utgjk/VuwWCkb5sPI/AAAAAAAALVI/20dJTp2PY3g52-s_AHGozAVM4Y_0nDUxw/s1600/Fryzura+z+rze%C5%BCuchy33.png
https://3.bp.blogspot.com/-1ZSxg5AttoQ/VuwV_cBx50I/AAAAAAAALVA/cqTjl0TifvQ6AogK7iBDSzaSDmezQQsGA/s1600/Fryzura+z+rze%C5%BCuchy31.png


 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-9V9YWneI4VY/VuwWBC09UpI/AAAAAAAALVE/dh7XieXSmMwlUaRPWiZ34R4cW0mP3dp3g/s1600/Fryzura+z+rze%C5%BCuchy32.png
https://2.bp.blogspot.com/-zsZ4Swy4sOU/VuwWEOf1cXI/AAAAAAAALVM/pqnwe5HSktkSP9rYGgkli9pu5fjFQcY_Q/s1600/Fryzura+z+rze%C5%BCuchy34.png


9. Praca plastyczna -  Roztrzepany kurczak. 
 

Potrzebne będą:  

 Kartka w dowolnym kolorze 

 Pomarańczowa papier (możemy też sami pomalować kartkę na 

pomarańczowo i poczekać aż wyschnie) 

 Oczka lub czarny mazak do pomalowania oczek 

 Klej 

 Żółta farba 

 Widelec 

 Nożyczki 

 

 
 

 

 



10. Czy napisy pasują do obrazków? Wskaż prawidłowe rozwiązanie. 
 
 

         Święconka 
 

                               
 

 

        Kurek dyngusowy                                                    Mazurek 
 

                             
 

                                         
 
                        Baranek 
 

  
 

 



11. Ruch to zdrowie. Wasze ulubione Minionki. 

 

ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

