
EASTER  gr. II i III 

 

1 IV i 3 IV 

 Cele:  

 Wprowadzenie nowych słówek związanych z w/w tematem 

 Powtórzenie kolorów i liczenia do 10. 

 Nauka nowych piosenek i rymowanek. 

Metody/techniki/formy pracy: 

 Zabawy językowe 

 Zabawy językowo- ruchowe 

 Metody wzrokowo-słuchowe ( obrazki, ilustracje, nagrania dźwiękowe, nagrania 

piosenek,  materiały multimedialne) 

 Zabawy terenowe 

 Zabawy manipulacyjne( kartki, zabawki, kredki, klocki) 

 Prace plastyczne 

 Zabawy naśladowcze i tematyczne 

 TPR- wykorzystanie ruchu w nauce języka 

Opis przebiegu zajęcia : 

                                                                   1 IV 

1. Wprowadzenie nowych słówek : Easter bunny, chick, basket, Easter eggs, Happy 

Easter, ears, flop, rabbit, tail, hop. Pomoce : ilustracje, obrazki, zabawki, jajka 

plastikowe lub ze styropianu. Dziecko wyjmuje z koszyczka obrazki lub zabawki i 

powtarza nazwę w jęz. angielskim. Wymowę w/w słów można znaleźć np. w 

Cambridge dictionary, Longman dictionary. 

2. ,, Where is the egg?’’- zabawa językowa . dziecko opuszcza  pokój a druga osoba 

chowa jajko ( plastikowe lub ze styropianu). Gdy wróci, musi je odnaleźć, bazując na 

wskazówkach: hot ( gdy jest blisko jajka) i cold ( gdy jest daleko). 

3. ,, What’s inside my egg?” – zabawa językowo ruchowa. Przed zabawą można 

schować w plastikowych jajkach obrazki ( mogą być kolory lub zwierzęta). Jajka 

można umieścić w koszyku w jednym końcu pokoju. Dziecko biegnie do koszyka, 

losuje jedno z nich, a następnie wraca z jajkiem na łyżce, tak by nie spadło, otwiera je 

i nazywa, co znajduje się w środku np. kolory : red, yellow, green, blue, pink, purple, 

white, black, orange, grey, brown albo zwierzęta : a lion, a tiger, a hippo, a monkey, a 

giraffe etc.  

4.  ,, Chants” – rymowanki. Posłuchaj i powtórz:  

                           Ten little bunnies  
                 One little, two little, three little bunnies 

                  Four little, five little, six little bunnies 

                 Seven little, eight little, nine little bunnies 

                 Ten little bunnies hopping up and down. 

                            Easter egg chant 

               Easter eggs. Yellow, red, blue. 

               The Easter Bunny Has eggs for you. 

               Easter eggs 1,2,3. 

              Have you got some eggs for me ? 

               Pink, green and purple, too. 

             The Easter Bunny has eggs for you.  

 

         5.   Songs and films. 



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

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

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

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

                 

Opis przebiegu zajęcia : 

                                                       3 IV 

1. ,, Easter egg hunt”- zabawa terenowa. Przed zabawą należy przygotować plastikowe 

otwierane jajka, do środka których można włożyć słodki upominek, balon lub 

naklejkę. Tak przygotowane jajka można schować w różnych częściach ogrodu. 

Osoba prowadząca informuje, że był tu Wielkanocny Zajączek ( Easter Bunny) i 

zostawił dla niego niespodzianki w postaci wielkanocnych jajeczek. Dziecko zbiera 

jajka do swojego koszyczka i gdy wszystkie zostaną już odszukane, wraca do domu i 

otwiera niespodzianki. 

2. ,, Huge Easter Eggs”- zabawa plastyczna. Kilka dni wcześniej przygotowujemy jajko 

w następujący sposób: obkleić nadmuchany balon gazetami namoczonymi w kleju z 

mąki i wody. Po nałożeniu kilku warstw, gdy gazety wyschną, powstaje twarde jajko. 

Dziecko dekoruje jajko wg własnego pomysłu. Podczas pracy można zapytać się ,, 

What colour is it? What are you painting? 

3. ,, Hop, hop Easter Bunny” – zabawa ruchowa ( TPR). Dziecko w masce zajączka 

skacze na słowa ,,hop, hop’’, biega na słowa ,,run.run”, spaceruje na słowa ,, walk, 

walk”etc. 

4. ,,Kim’s game”- zabawa językowa. Rozkładamy na tacy obrazki lub zabawki związane 

z w/w tematem( 10 przedmiotów) i każemy dziecku przyjrzeć się dobrze przedmiotom 

przez około 30 sekund lub dłużej, następnie usuwamy tacę i prosimy o wymienienie 

zapamiętanych rzeczy, które były na tacy. 

5. Songs and films : 

             https://www.youtube.com/watch?v=BHcFQ9gaMF4 

             https://www.youtube.com/watch?v=5HJDrNSntNo 

             https://www.youtube.com/watch?v=z-KIpi_Nc38  

             https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 
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