
1.Opowiadanie - ,, Śmigus Dyngus” 

Dorota Gellner 

„ŚMIGUS DYNGUS” 

- Śmigus-dyngus! Śmigus- dyngus!- wołał Staś, pędząc za Krychą z konewką pełną wody. 

- Uważaj!- krzyknęła nagle Krycha. – Uważaj na zakręcie! 

-  Przecież uważam!- pisnął Staś i nagle wyłożył się jak długi, wylewając wodę z konewki. 

 - Nic ci nie jest?- dopytywała się przejęta Krycha. – Nic- wymamrotał Staś. – Jestem tylko trochę 

mokry. 

 - W taki dzień to całkiem normalne- zauważył Arkadiusz, ciągnąc po ziemi wiadro z wodą. – Ale- 

dodał zwracając się do Stasia- czy musisz leżeć akurat pod moimi nogami? Nie możesz położyć się 

gdzie indziej? 

- Jak dobrze, że cię widzę- ucieszyła się pani Kowalska na widok Arkadiusza. Skoro już tak koniecznie 

chcesz coś podlewać, to bądź tak dobry i podlej krzak bzu w moim ogródku. 

- Ale ja chciałem podlać Krychę- zmartwił się Arkadiusz. 

- Krycha może poczekać- pocieszyła go pani Kowalska. 

- Pewnie, że mogę- zgodziła się prędko Krycha. – Najchętniej do przyszłego roku! 

 

Rozmowa z dzieckiem: 

- Jakie imiona mają dzieci z opowiadania? 

- W co bawiły się dzieci w opowiadaniu? 

- Kto z was wie, co to jest  Śmigus Dyngus? 

- Kogo chciał oblać Staś wodą? 

- Dlaczego Staś był mokry? 

- Dlaczego Arkadiusz uznał, że to normalne, iż w taki dzień się jest mokrym? 

- Jak udało się Krysi uniknąć oblania wodą przez chłopców? 

-Kto wybawił Krysię od Śmigusa Dyngusa? 

- Co miał podlać Arkadiusz zamiast Krysi? 

- W czym chłopcy mieli przygotowaną wodę do Śmigusa Dyngusa? 

- A jak ty przygotujesz się do tej tradycji? 

- A dlaczego Krysia miała czekać ze Śmigusem dyngusem do przyszłego roku? 

 

 



2. Piosenka ilustrowana  

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cyk-

DQ0whZKb6HvZ_oKe2vqnU3aYa8L3fTPL2kWfjEwLK9VwFM-NoNfE 

 

3. Moje zadanie do wykonania 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cyk-DQ0whZKb6HvZ_oKe2vqnU3aYa8L3fTPL2kWfjEwLK9VwFM-NoNfE
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cyk-DQ0whZKb6HvZ_oKe2vqnU3aYa8L3fTPL2kWfjEwLK9VwFM-NoNfE


 

  

 



 

 

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej Mamy. 

Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień. 

https://www.facebook.com/anetakone/ 
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