
 „Easter is coming!”- 

 zabawy z wykorzystaniem  poznanego słownictwa 

 

 

1. Warm up- językowa rozgrzewka. 

 

„Simon says” – zabawa w wykonywanie poleceń 

Zasady są proste. Jedna osoba jest Simonem. Simon mówi, co ma zrobić reszta 

grupy/ domowników. Może kazać wszystkim np. podskakiwać lub kręcić się w kółko. 

Wszyscy muszą wykonać polecenie. Ale jest jeden haczyk. 

Polecenie powinno być wykonane tylko, jeśli zostanie poprzedzone frazą „Simon 

says” np. „Simon says, jump”, wtedy zadaniem graczy jest podskoczyć. Ale jeśli 

prowadzący powie tylko „Jump” nikt nie może wykonać polecenia.  

A kto się zagapi i je wykona – odpada. Wygrywa osoba, która dotrwa do końca. 

 

Następnie zabawę modyfikujemy do powtórzenia słownictwa z poprzednich zajęć, 

tym razem Simon będzie kazał dotykać wybranych kart obrazkowych (bądź 

realnych przedmiotów). Rodzic wydaje polecenie „Simon says touch the Easter 

basket/bunny/egg/chick/” 

 

 

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 EGG HUNT” – zabawa zainspirowana bajką. 

 

Tłumaczymy dziecku, iż w Wielkiej Brytanii dzieci również mają swoje ulubione 

zabawy związane z Wielkanocą. Jedną z nich jest „EGG HUNT” – polowanie na 

jajka, zabawa polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, 

schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a nawet drzew przez rodziców. 

Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwanie jajek odbywa 

się w poranek Niedzieli Wielkanocnej. Wycinamy z kolorowych kartek pisanki, 

ozdabiamy je dowolnie  a następnie rozcinamy na pół.  

Można wykorzystać także gotowe szablony, które umieszczone są poniżej. 

Papierowe pisanki chowamy w różnych zakamarkach pokoju  

a zadaniem dziecka jest ich odszukanie i ułożenie w całość.   

https://pomyslyprzytablicy.pl/2017/03/21/easter-is-coming/
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4


Po wykonanym zadaniu możemy zapytać o kolor każdej z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. „Five little bunnies”- zabawa z liczeniem wielkanocnych zajączków 

Źródło utworu: https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ 

 

( liczymy pokazując na palcach wielkanocne zajączki) 

 

Five little bunnies went out to play.  

One little bunny hopped away.  

How many bunnies are left? 4  

 

Four little bunnies went out to play. 

One little bunny hopped away.  

How many bunnies are left now? 3  

 

Three little bunnies went out to play.  

One little bunny hopped away.  

Now, how many bunnies are there? 2  

 

Two little bunnies went out to play.  

Hippety hop and hippety hay,  

One little bunny hopped away.  

How many bunnies are left now? 1  

 

 One little bunny went out to play.  

,All the bunnies have hopped away.  

Oh, I hope they all come back to play. 

https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ

