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 1.Ulubionym zwyczajem wielkanocnym dzieci jest śmigus- dyngus. W lany poniedziałek, czyli dzień 

po Niedzieli Wielkiejnocy, wszyscy oblewają się wodą, co ma zapewnić pomyślność przez cały rok. 

Powstało nawet przysłowie:” Gdzie się woda leje, tam się dobrze dzieje”. 

 

„Śmigus- dyngus to zabawa 

Śmigus- dyngus z lewa z prawa. 

Chociaż w butach chlapie woda, 

chować się po kątach szkoda.” 

 

 

DAWNE    ZWYCZAJE 

 

 Kiedyś, zamiast polewania się wodą, smagano się wzajemnie gałązkami jałowca lub wierzby. 

Szczególnie chętnie robili to chłopcy- uderzali gałązkami dziewczęta ze wsi. 

 Na polskiej wsi gospodarze kropili wodą święconą swoje pola, a także zwierzęta, prosząc Boga o 

urodzaj i dobrobyt. 

 Polewanie wodą miało szczególne znaczenie dla dziewcząt: każda chciała zostać oblana. Oznaczało 

to, że ma powodzenie i będzie w życiu szczęśliwa. Za polanie dziewczyny chłopak otrzymywał pisankę. 

Chłopcy chodzili po domach i śpiewali takie przyśpiewki: 

 

Miły gospodarzu, wpuśćcie nas do izby, 

bo nas tu niewielu, nie zrobimy ciżby. 

A dajcie co macie dać, bo nam tutaj zimno stać! 

 

Dyngusie, dyngusie, ty wielki nygusie, 

przynieśże do kobiałeczki jajek dwie kopeczki. 

Do izby nas wpuśćcie, bo my po dyngusie, 

Kasieńkę znajdziemy, to ją oblejemy. 

 

 

ŚMIGUS- DYNGUS   DZISIAJ 

 

 Lany poniedziałek pozostaje radosnym dniem zabaw i psikusów. Do polewania służą specjalne 

plastikowe psikawki: jajka z dziurką, pistolety, a czasem nawet butelki i ...wiadra. 

W Kazimierzu Dolnym tradycją stało się oblewanie przechodniów i turystów przez straż pożarną 

z wozów strażackich. 

 

„ŚMIGUS- DYNGUS”- Maria Terlikowska 

 

Wie o tym Tomek i Ewa, 

że w śmigus się wszystkich oblewa. 

Ale, czy trzeba Pawełka 

oblać z pełnego kubełka? 

Wystarczy małym kubeczkiem 

dla żartu 

dla śmiechu, 

troszeczkę. 

Bo może wiatr chmurę przywieje 

i wszystkich was deszczem 

poleje? 

 2. Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, a czy Wy pomagacie w domu Rodzicom? 

 

Kiedy w domu jest sprzątanie, 



pomóż tacie, pomóż mamie- 

książki, buty, czy zabawki 

włóż na miejsce, do swej szafki. 

 

 

 3. Zabawa naśladowcza-” Pieczemy ciasto” 

 

Wsyp do miski mąki szklankę- dzieci naśladują ruchy sypania,. 

Utrzyj żółtka- okrężne ruchy rękami. 

Ubij pianę- ruchy ręki w górę i w dół. 

Dodaj mleko i rodzynki- ruchy dodawania i sypania. 

Będzie ciasto dla rodzinki. 

Łyżka cukru, szczypta soli- pocieranie kciukiem palców. 

Zapach taki, jak kto woli- wąchanie- śmietankowy, cytrynowy, migdałowy lub rumowy. 

Teraz ciasto ugnieść trzeba- ruchy dłoni: otwieranie i zamykanie w piąstkę. 

I niech rośnie, aż do nieba- przysiad i wznos na palce, ręce uniesione w górę. 

Pac do formy, ale heca- podskoki i przysiad podparty. 

Ono się nie boi pieca. 

Upieczone, wystudzone. Czekoladą ozdobione- dzieci pokazują ciasto z jednej i z drugiej strony. 

Na talerzu je ułożę, każdy je spróbować może. 

 

 Teraz jesteście już gotowi, aby pomagać mamie w pieczeniu prawdziwego, świątecznego ciasta. 

Powodzenia. Smacznego. 

 

„Wielkanoc”- Marcin Przewoźnik 

 

Na tym stole wielkanocnym, 

gdy z dorosłych nikt nie patrzy, 

bazie w krąg rozkłada wiosna, 

i zaczyna swój teatrzyk. 

 

W berka bawią się pisanki, 

po talerzach się ślizgając. 

A z cukrowym zaś barankiem, 

z czekolady tańczy zając. 

 

A ten żółty kurczak z waty, 

który nóżki ma z zapałek, 

wylał całą wodę z kwiatów, 

piszcząc :” Lany poniedziałek” 
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