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Lany poniedziałek – A. Gierun (cel: przestrzeganie bezpieczeństwa podczas zabaw świątecznych) 

 

Słońce nieśmiało wyglądało przez chmury, upewniając się, czy ludzie pamiętają, że dzisiaj 

jest śmigus-dyngus. Pierwszy wstał tato. Cichuteńko na paluszkach przemknął się do kuchni, 

nalał wody do szklanki. Bezszelestnie wszedł do pokoju dzieci. Pokropił wodą Karolinkę  

i Pawła. Wzdrygnęli się i schowali głowy pod kołderkę. Zanim pierwsze krople spadły na 

Paulę, duży strumień wody z butelki po płynie do mycia naczyń oblał pidżamę taty. Ten, 

zaskoczony, machinalnie wylał resztkę zawartości szklanki na córkę. 

- O nie! - krzyknęła i wyskoczyła z łóżka. Atakowała wodą uciekającego żartownisia. 

Tato przebiegł przez pokój i skrył się do łazienki. Tymczasem Paweł i Karolinka wstali i udali 

się do kuchni, gdzie mieli przygotowane pistolety na wodę. Podbiegli do siostry i zaczęła się 

mokra wojna. Ze ściany, pokrytej beżową lamperią, spływały wodne strużki. Tato słysząc, co 

się dzieje, odważnie wyszedł z łazienki i postawił bosą stopę na zalaną podłogę. Stracił 

równowagę i chwilę przebierając nogami w miejscu, zawisł na klamce. Wylądował na 

podłodze, podcinając niechcący synowi nogi. Już obaj leżeli zanosząc się od śmiechu. 

Wystraszone początkowo siostry również poddały się ogólnej wesołości. 

- No, dzieciaki, dość tego. Za chwilę wróci mama z pracy - zwrócił uwagę tato. 

- Ojej, może się przewrócić - stwierdziła Karolinka. 
Paula prędko rzuciła kilka ścierek. Szybko uporali się ze stojącą z przedpokoju kałużą. Cała 

czwórka na kolanach wycierała do sucha podłogę, gdy do domu weszła mama. 

- Aaa! - krzyknęła, znikając za drzwiami. Po chwili uchyliła je lekko, zerknęła do środka. 

- Co to?! Myślałam, że to jakieś psy grasują u nas w domu! 

- Śmigus-dyngus! - krzyknęła Paula, delikatnie oblewając mamę. 

- Ach tak?! A ja przyniosłam chlebek od zajączka - z wyrzutem powiedziała mama. 

- Chlebek! - zawołały jednocześnie dzieci. Mama czasami przynosiła z pracy bardzo smaczny 

chleb, pieczony w prawdziwym wiejskim piecu. Kupuje go od koleżanki, ale zawsze mówi, 

że od zajączka. Podobno ten niespotykany zajączek mieszka pod lasem, niedaleko fabryki, w 

której pracuje mama. Szaraczek w swojej norce ma piec, w którym wypieka najsmaczniejszy 

chlebek na świecie. Kto zje kawałek tego smakołyku, ten nigdy nie będzie głodny. Za każdym 

razem mama przynosi nową historyjkę o zajączku i jego rodzinie. 

Dziewczynki wiedzą, że to bajka, ale lubią, kiedy mama opowiada. Mały Pawełek słucha 

uważnie z szeroko otwartymi oczami i buzią. 

Po smacznym śniadanku wszyscy wyszli na balkon rozkoszować się słońcem, które na dobre 

wyszło zza chmur. Było bardzo ciepło, wróble harcowały w pobliskich krzakach okalających 

trawnik. Nagle z sąsiedniego balkonu doleciały do nich mokre krople. Paweł pobiegł do 

pokoju i przytaszczył duży pistolet na wodę. Niestety nikogo nie było widać. Chwilkę 

odczekał, a kiedy zobaczył uchylające się drzwi od sąsiedniego balkonu, wycelował strumień 

wody w tamtym kierunku. 

- A masz! - zawołał. 

- A to co?! - zapytała zdziwiona sąsiadka. 
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- Przepraszam cię Weroniko, ale dzisiaj lany poniedziałek - usprawiedliwiała synka mama. 

- Wiem, wiem, moja córka tez biega z jajkiem na wodę. Zdążyła już wszystkich w domu 

pooblewać. - Zaśmiała się.- Może przyjdziecie do nas na filiżankę kawy? Pokażę ci te nowe 

wzory na poduszkę. 

- Dobrze, przyniosę kawałek wielkanocnego mazurka. 

Mama i tato poszli do sąsiadki. Zabrali też Pawełka, który uwielbiał bawić się z małym 

kotkiem pani Weroniki. 

Tymczasem siostrzyczki nabrały w butelki wody i wyszły na plac zabaw. Ostrożnie wysunęły 

głowy z klatki schodowej. Rozejrzały się, obserwując teren. Nikogo nie zauważyły, więc 

śmiało zeszły na plac. Wtem usłyszały jakieś okrzyki i dudnienie kroków na klatce 

schodowej. To chłopcy wypadli z hałasem na dwór. W rękach trzymali butelki pełne wody. 

Mokrzy i rozbawieni, opowiadali o tym, jak kogoś zaskoczyli. Dziewczynki siadły na brzegu 

piaskownicy. Butelki z "amunicją" schowały pod nogi. Rozochocona gromada wyrostków 

zaczęła rozglądać się, kogo by tu jeszcze oblać. Wreszcie zauważyli Paulę i Karolinę. 

- Chodźcie, oblejemy je! Udajemy, że nic nas nie obchodzą - poddał pomysł Piotrek. 

- Dobrze, chodźmy! - Zgodzili się pozostali. Szli wolno, rozglądali się, liczyli wrony na 

niebie, pogwizdując. Usiedli na drewnianych poprzeczkach drabinek. 

Siostry ostrożnie wstały, wycofując się w do domu. 

- Hej! Uciekają! - Piotrek nie wytrzymał, podbiegł do nich, lejąc na boki wodę. 

Był zaskoczony bardzo, gdy te stanęły uzbrojone w butelki. W jednej minucie był cały mokry. 

Wtedy z pomocą zjawili się koledzy. Dziewczyny broniły się do ostatniej kropli wody. Widok 

był zabawny. Kapało z włosów, z nosa, mokre koszulki poprzyklejały się do ciała. 

Z pustymi już butelkami wszyscy pobiegli do domów, by je napełnić. Okazało się, że chłopcy 

schowali swoje zapasy na korytarzu i tam ponownie zaczęła się bitwa na wodę. Zdziwione 

dziewczynki uciekły do mieszkania, które znajdowało się na niskim parterze. Pozwoliło to 

uciekinierkom wyjść przez balkon. Indiańskim krokiem okrążyły budynek i teraz one z kolei 

zaatakowały chłopców od strony drzwi wejściowych. Piski i okrzyki radości rozbrzmiewały 

na całej klatce schodowej. Paula i Karolinka co pewien czas napełniały dzbanki wodą. 

Oczywiście podłoga w łazience była mokra, i nie tylko tam. Dzieci stwierdziły, że 

wchodzenie drzwiami i wychodzenie balkonem to wspaniała zabawa. W związku z tym 

wodna ścieżka prowadziła od łazienki, poprzez dywan w pokoju, balkon, a także przez klatkę 

schodową. Do interesującego szlaku gonitwy dołączyli koledzy z 

sąsiedztwa. Wszyscy wbiegali do mieszkania z przeróżnymi wiaderkami, pojemnikami na 

wodę, przyczyniając się do zalania podłóg.  

Siostry oraz kilka ich koleżanek ukryły się za wolno stojącym garażem, przygotowane do 

ostatecznej bitwy. Widziały, jak chłopcy biegali wokół bloku, próbując ich dogonić. 

Trzymały się za brzuchy, żeby nie pęknąć ze śmiechu. To zdradziło kryjówkę uciekinierek.  

W górę tryskały strugi i strużki wody. Wesołe okrzyki, piski i śmiechy ściągnęły do okien 

gapiów. Komentowali beztroską zabawę dzieci, sami przy tym się bawiąc. Sąsiedzi 

wychodzili na balkon, zainteresowani wrzawą.  

- Zobacz, zobacz Stasiu, co tu się dzieje! - zawołała pani Weronika.  

Mama Pauli i Karolinki zakończyła dzień śmigusa-dyngusa.  

- Pięknie! - powiedziała z dezaprobatą. - Chyba koniec na dzisiaj. Zapraszam wszystkich do 

mnie, na ciasteczka - rzuciła propozycję, gdyż miała ukryty plan. 

Cała gromada dzieci była uradowana, że mama Pauli nie gniewa się. Toteż wszyscy chętnie 

skorzystali z tak nieoczekiwanego zaproszenia. Wypieki pani Stasi znane były na całym 

osiedlu, a szczególnie mazurek kokosowo-budyniowy. Każdy nastawił się na smaczny 

poczęstunek. Jednak to, co zastali w domu, nie rokowało na zbyt szybkie zajęcie miejsc przy 

stole.  

- Kochani, zapraszam do wielkiego sprzątania - powiedziała mama z ujmującym uśmiechem. 
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- Proszę bardzo: ściereczki, wiaderka. Po skończonej pracy czekam na was ze słodką 

niespodzianką. 

Wstyd im było, że tak narozrabiali. Ze skruszoną miną przystąpili do usuwania wody. 

Sprzątanie zajęło im więcej czasu niż dyngusowa bitwa. Naprawianie szkód toczyło się mimo 

to w przyjemnej atmosferze. Dobrze jest czasami solidnie popracować.  

- Mamusiu, skończyliśmy. Możesz sprawdzić? - poprosiła Karolinka. 

- Taak, z grubsza jest powycierane. Jutro dokończę i wypoleruję podłogi. Zasłużyliście na 

trochę słodkości. Chodźcie do stołu. 

Nastrój zdecydowanie się poprawił. Buzie same uśmiechały się do sławnego mazurka mamy. 

Paula, jako gospodyni, nalała gościom do filiżanek soku porzeczkowego, który w ubiegłym 

roku zrobiła babcia. Chłopcy z apetytem pałaszowali ciasto i 

opowiadali najzabawniejsze sytuacje z dzisiejszego śmigusa-dyngusa. 

Mama również śmiała się razem z dziećmi. Z mieszkania, które stało się centrum blokowego 

lanego poniedziałku, długo jeszcze dochodziła radosna wrzawa. 

- A wiecie, co jest najważniejsze? - Zapytała pani Stasia. - Potraficie się bawić nie czyniąc 

nikomu krzywdy. 

 

Porozmawiaj z dzieckiem o treści opowiadania: jaką tradycją jest Lany Poniedziałek i jak 

należy się zachowywać aby wszyscy się bawili i nikt nie ucierpiał. 

 

 

 
 

Bajka Bing po polsku. Śmigus dyngus czyli lany poniedziałek- film 
Zabawa na placu zabaw trwa w najlepsze. Dzieci podzieliły się na dwie grupy. W pierwszej grupie są same dziewczyny, Świnka Peppa, 

Masza i Owieczka Suzy. Drugą grupę zasilają Bing, Kucek Pedro i Lisek Fredy. Chłopaki wpadli na pomysł żeby wykorzystać śmigus 

dyngus i zrobić dziewczyną psikusa. Postanowili oblać ich znienacka wodą. Jak skończy się ta historia? Przekonajcie się sami... 

https://www.youtube.com/watch?v=-dv7uiV91Ek 

Smerfowa straż pożarna - film 
Wioska Smerfów ustanawia straż pożarną, aby walczyć z płomieniami w kuchni Chciwego, ale tylko po to, by odkryć, że Gargamel przejął 

całą ich wodę. Nie zdając sobie sprawy ze słabości swojej tamy, Gargamel i Azrael zostają wypłukani, gdy pęka i zalewa wioskę Smurf, 

gasząc ogień. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dv7uiV91Ek
https://www.youtube.com/watch?v=mgWtcYMXxqs
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Pączki - wiersz do słuchania   

Przyszły do sklepu zajączki: 

- Podobno tutaj są pączki 

chcemy zobaczyć czy świeże 

- Proszę niech zając wybierze 

Zając się złapał za głowę 

- Dlaczego takie brązowe? 

Pączki są przecież zielone 

I wziął braciszka na stronę 

I szepnął: - Zostawmy je lepiej 

Nie warto kupować w sklepie 

Jest wiosna, sok w pączkach dojrzewa 

Najświeższe zjemy wprost z drzewa. 

KTÓRY OBRAZEK JEST PRAWDZIWY 

(cel: rozpoznanie różnicy między fikcją a faktem) 

Wskaż, która fotografia jest prawdziwa. Dlaczego? 
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ZABAWY RUCHOWE 

POKAŻ PROSZĘ 

Zabawa polega na poprawnym wskazywaniu poszczególnych części ciała: 

Pokaż, proszę, gdzie masz oko? 

Gdzie .,,.masz ucho?, gdzie masz nos? 

Pokaż rękę, pokaż nogę 

Gdzie na głowie rośnie włos? 

Podnieś rękę, tupnij nogą 

Kiwnij głową – tak lub nie 

Klaśnij w ręce, skocz do góry 

Teraz zabawimy się! 

  

LOTERYJKA MUZYCZNA 

Zabawa w parach. Dzieci do muzyki mają za zadanie tańczyć, np. 

- trzymając się za uszy 

- stojąc na lewej nodze 

- jakby bolał ich ząb 

- z nogami przyklejonymi do podłogi 

- trzymając się za małe palce u rąk itd. 

 

 

 

RYMOWANKA DO POKAZYWANIA - MUCHY W PALUCHY 

 

Bierzemy muchy w paluchy (szczypiemy powietrze przed sobą - 3 razy) 

Robimy z muchy placuchy (klepiemy otwartą łapką o łapkę - 3 razy) 

Kładziemy muchy na blachy (klepiemy łapkami o brzuszek - 3 razy) 

I mamy radochy po pachy (wypowiadane jak najszybciej, rączki podkurczamy pod 

paszki i "wiercimy" ciałkiem). 
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PRACE PLASTYCZNE – ZIELONY KRZACZEK I DRZEWKO 

KRZACZEK 
(Kolorowy papier, klej, nożyczki) 

Zielony szerszy pasek papieru składamy jak wachlarzyk, składamy i sklejamy 

– otrzymując krzaczek.  

 

Na krzaczku naklejamy kwiatki – może to być krzaczek róż, forsycji, magnolii 

lub inny wymyślony przez dziecko. 

 

 

I gotowe. 
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DRZEWKO 

(Kolorowy papier, klej, nożyczki – krzaczek; 

rolka od papieru, brązowa farba, kredka lub flamaster,  

kolorowa kartka na tło) 
 

Drzewko wykonujecie dolepiając krzaczek do pomalowanej rolki od papieru. Jeśli postawicie 

ozdobioną w ten sposób rolkę – będzie to praca przestrzenna.  

Jeśli zegniecie rolkę i nakleicie na białe lub kolorowe tło: 

  

to otrzymacie piękny wiosenny obrazek. 

 

Pamiętajcie, aby po skończonej pracy pomóc rodzicom posprzątać ze stołu! 

Miłego tworzenia! 
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DOKOŃCZ RYSUNEK (cele: ćwiczenie spostrzegawczości, grafomotoryki) 
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Wiosenna propozycja ćwiczeń ruchowych  
(cele: zdolność kojarzenia, poprawność wykonywania poleceń) 

Polecenia do wydrukowania, pokolorowania i włożenia do pojemniczków po jajkach 

niespodziankach, losowania i wykonywania przez uczestników. 

Odpowiednia porcja ruchu wpływa korzystnie zarówno na zdrowie jak i samopoczucie dzieci. 

Materiały i przybory: 

- wydrukowany zestaw ćwiczeń 

- kredki 

- nożyczki 

- 12 pojemniczków po kinder niespodziankach 

- koszyczek, tekturowe pudełko lub puste opakowanie po chusteczkach 

- zostań w domu i baw się dobrze! 

 
 

KROCZ JAK BOCIAN, 
WYSOKO PODNOSZĄC 

KOLANA 

 

 
BIEGAJ MACHAJĄC RĘKAMI  
JAK JASKÓŁKA SKRZYDŁAMI 

 

 
ZRÓB 10 MAŁYCH 

SKOKÓW JAK ŻABKA 

 

 
CHODŹ NA PALCACH JAK 

PADAJĄCY DESZCZYK 

 
 

 
ZRÓB 10 DUŻYCH SKOKÓW 

JAK ZAJĄCZEK 

 

 
ZRÓB 10 PAJACYKÓW 

WESOŁYCH JAK 
SŁONECZKO 

 

 
ZERWIJ „NA NIBY” 10 

TULIPANÓW 

 

 
UDAWAJ, ŻE ŁAPIESZ 

MOTYLA 

 

 
BIEGAJ MACHAJĄC 

RĘKAMI, NA KLAŚNIĘCIE 
ZAKRĘĆ KUPERKIEM 

 
 

PEŁZAJ JAK GĄSIENICZKA 
WŚRÓD TRAWY 

 

 
CZOŁGAJ SIĘ JAK ŚLIMAK 

PO PODŁODZE

 

 
CHODŹ NA RĄCZKACH I 
NÓŻKACH JAK PAJĄK
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Życzymy wesołej zabawy! 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
(cel: wyrabianie zdolności logicznego myślenia, spostrzegania i rozróżniania kolorów) 
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Piosenka o sprzątaniu domu (do nauki na pamięć) 
(cel: integrowanie środowiska rodzinnego: zachęcenie dzieci do pomocy w pracach domowych) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie 
i mycie podłogi i kurzu ścieranie. 
Same się ubrania nie poukładają 
i same talerze się nie pozmywają… 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Twoje łóżko nie chce samo się pościelić  
a kwiaty w ogródku same się wypielić… 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie 
i mycie podłogi i kurzu ścieranie. 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają! 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
 
 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
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SPECJALNIE DLA RODZICÓW: 

♥  ♥ Piosenka dla Mamy i Taty - Teledysk KDK ♥ ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=HXfCH_3vdXE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXfCH_3vdXE
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