
  „EASTER IS COMING”- 

zabawy z wykorzystaniem poznanego słownictwa 

 

1. Warm up – rozgrzewka językowa 

„Blindfold game”- Ciuciubabka 

Rodzic przygotowuje szalik oraz zabawki (teddy bear- miś/ ball- piłka/  doll- lalka/  plane- 

samolot/  car- samochód/ train- pociąg/ robot- robot/  rocket- rakieta), które rozkłada na 

dywanie. Zawiązuje oczy dziecku. Jego zadaniem jest odgadnąć na podstawie dotyku, co 

to za przedmiot.   

 

2. „PEPPA PIG/ EASTER BUNNY” – oglądanie filmu animacyjnego. 

Zachęcam do obejrzenia krótkiej bajki o tematyce wielkanocnej 

 z powszechnie przez dzieci uwielbianą Świnką Peppą w roli głównej.    

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

 

3. „ EASTER BUNNY” – zabawa z rymowanką.  

Dorosły prezentuje treść rymowanki. Zachęca dziecko do wspólnego mówienia 

i pokazywania. Może ją również zaśpiewać na popularną melodię angielskiej piosenki 

„I’m a Little Teapot”.  

 

I’m the Easter Bunny  

(Katarzyna Niemiec)  

 

I’m the Easter Bunny – one, two, three.  

dzieci wskazują na siebie i odliczają na palcach do trzech.  

Here are my long ears, look at me! 

udają, że gładzą swoje długie uszy.  

Here are my eyes and a little pink nose.  

wskazują oczy i nos.  

I have ten fingers and  

machają palcami.  

I have eight toes.  

wskazują na palce u stóp. 

 

4. „Where is the Easter bunny?” – zabawa zainspirowana bajką.  

Wycinamy kolorowe pisanki z papieru i rozkładamy na dywanie w pokoju. 

Wcześniej ukrywamy  wielkanocnego zajączka za jedną z pisanek, a za resztą 

obrazki dotyczące słownictwa, które chcemy przypomnieć.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4


Easter basket – koszyk wielkanocny 

Easter bunny – zajączek wielkanocny, 

Easter eggs – pisanki, jajka wielkanocne, 

Chick – kurczątko 

Easter lamb – baranek wielkanocny 

Chocolate eggs- czekoladowe jajke 

 

Zadaniem dziecka jest znalezienie zajączka, a jeśli trafi na inny obrazek- nazwanie 

go. Możemy też zagrać w wersję hot/cold – dziecko odwraca się, a rodzic chowa 

zajączka pod jedną  pisanką i pomaga w odnalezieniu go mówiąc 'hot/cold'. 

 

 

5. „ This is the way the bunny hoops”- zabawa ilustracyjna do utworu. 
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

 
A teraz zamieniamy się w wielkanocne zajączki  i wykonujemy to , o co poprosi nas muzyka. 

Now we are the Easter Bunnies ! 

This is the way the bunny hops,  

Hop, hop, hop, (podskakujemy) 

 Hop, hop, hop (podskakujemy) 

This is the way the bunny hops  

 On Easter day!  

 

This is the way he wiggles his nose,  

Wiggle. wiggle, wiggle, (poruszamy noskiem) 

Wiggle, wiggle, wiggle  (poruszamy noskiem) 

This is the way the bunny wiggles his nose  

On Easter day!  

 

This is the way he flops his ears,  

Flop, flop, flop. (poruszamy uszami) 

Flop, flop, flop (poruszamy uszami) 

This is the way he flops his ears  

On Easter day!  

 

This is the way he shakes his tail,  

Shake, shake, shake, (kręcimy bioderkami)  

Shake, shake, shake  (kręcimy bioderkami)  

This is the way he shakes his tail  

On Easter day! This is the way the bunny hops,  

Hop, hop, hop,  

Hop, hop, hop  

This is the way the bunny hops  

On Easter day! On Easter day! 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


 

6. Wykonanie karty pracy 

 

 


