
 
Śmigus – dyngus  -10 kwiecień 2020  - piątek 
 
1.Zagadki Wielkanocne  - do rozwiązywania z rodzicami 
 
1. Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem nóżką coś 
wygrzebie i dla dzieci i dla siebie. - Kura 
2. Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się nadaje? - 
Wydmuszka 
3. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą przykryty? - Stół 
4. Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała? - Jajko 
5. Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik przez 
zielone pola goni? -Zając 
6. Twardą skorupką z wierzchu okryte, za to śniadanie jest znakomite? - Jajko 
7. Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak? - Kura 
8. Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze? - 
Obrus 
9. Białe, złote, malowane i kraszane i pisane. Na Wielkanoc darowane? - Pisanki 
10. Jak się nazywa pan w kurniku, co ciągle woła ku-ku ryku? - Kogut 
11. Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce jarzyny. Podwieczorek też 
weźmie czasem i grzyby przyniesie z lasu? - Koszyk 
12. Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą? 
- Kurczątka 
 
2.Rzeżucha w skorupce – dekoracja świąteczna do wykonania z mamą 
Potrzebna będzie skorupka jajka. Łatwo wydobyć zawartość i zachować większość 
skorupki w całości. Do oczyszczonej skorupki wkładasz odrobinę waty i nasionka 
rzeżuchy. 
Dziecko może narysować na skorupce oczy, buzię, najróżniejsze śmieszne miny. 
Kilka takich skorupek ustawionych w pomalowanej na zielono toczce po jajkach, 
będzie wspaniałą ozdobą wielkanocnego stołu. 
 
 

 



 

 

3.Jajeczna girlanda – praca plastyczna 

Rodzicu, wytnij kilkanaście jajek (mniej więcej 10 cm wielkości) lub poproś dziecko, 
by wycięło samodzielnie. Mogą być różnokolorowe, ale nie muszą. Poproś dziecko, 
by ozdobiło jajka w dowolny sposób: kwiatki, kropki, paski itd.Kiedy jajka będą 
gotowe, możecie je przypiąć do sznurka (zszywaczem). Jedno obok drugiego. 
Wystarczy przymocować pasek do okna lub w inne, dowolne miejsce i ozdobna 
girlanda gotowa. 
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