
HAPPY EASTER  gr. II i III 

7.04. i 9. 04. 

 

Cele : 

 Zapoznanie z elementami kultury państw nowożytnych 

 Rozwijanie kompetencji językowych 

 Utrwalanie słownictwa związanego z Wielkanocą ( Easter ) 

 Utrwalanie piosenek i rymowanek związanych z w/w świętem. 

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania językiem 

obcym nowożytnym. 

 

Metody/techniki/formy pracy : 

 Zabawy językowe 

 Zabawy językowo-ruchowe 

 Metody wzrokowo – słuchowe ( obrazki, filmy, nagrania dźwiękowe, materiały 

multimedialne) 

 Zabawy naśladowcze i tematyczne. 

 Zabawy manipulacyjne ( kartki, zabawki, kredki, klocki ) 

 TPR 

 

Opis przebiegu zajęć : 

                    7. 04. 

 

1. ,, Pin the tail on the Easter Bunny” ( przypnij ogon królikowi)– zabawa tematyczna. 

Wieszamy na ścianie papierowego królika. Dziecko z zawiązanymi oczami stara się 

przyczepić ogon królikowi. Naprowadzamy dziecko mówiąc ,,hot’’- jeżeli idzie we 

właściwym kierunku, albo ,,cold’’- jeżeli zbacza z drogi. 

2. ,, What’s missing?” – zabawa językowa. Dziecko zamyka oczy ( close your eyes). Na 

pytanie ,,what’s missing ?” otwiera oczy i odpowiada, którego obrazka brakuje. 

3. ,, Lip Reading” – wymawiamy bez dźwięku angielskie słowa związane z w/w 

tematem. Dziecko patrzy na nasze usta i zgaduje. 

4. ,, Easter Bunny finger puppet”( kukiełka króliczka Wielkanocnego) – zabawa 

plastyczna. Rolkę papieru toaletowego tniemy na pół. Dziecko rysuje na rolce oczy, 

nos, buzię i zęby królika. Z papieru wycina uszy królika  i przykleja do rolki. 

Następnie wkłada palec wskazujący i środkowy do środka i porusza kukiełką w górę i 

w dół mówiąc ,, the Easter Bunny goes hop, hop, hop”. 

5. ,, Hop to the …” – zabawa ruchowa. Rozkładamy w sali albo w pokoju obrazki 

przedstawiające np. kolory, zwierzęta i mówimy ,, Hop to yellow/ black/blue” etc. 

albo ,, Hop to the lion, tiger/ zebra” etc. Dziecko ma za zadanie doskoczyć do 

wymienionego obrazka.  

6. ,, Easter chant” posłuchaj i wykonaj. 

Here comes a bunny – hippity- hop ( dziecko skacze,) 

With ears so funny -  flippity – flop ( kładzie palce na głowie i nimi porusza, ) 

When in danger he – sniffity – sniffs ( rusza nosem,) 

Then hides in his hole – jiffity – jiff ( kładzie ręce nad głową jakby się chował). 

7. Songs and films. 

Here Comes the Easter Bunny | Easter Songs for Kids - YouTube 

LEARN ENGLISH - Easter vocabulary - YouTube 

      Teletubbies: Painting Easter Eggs - Full Episode - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PM9_rjuvfwM
https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs
https://www.youtube.com/watch?v=gamn5XIgbI4


 

 

Opis przebiegu zajęć : 

                   9 04. 

 

1. ,, Plastic egg tower” – zabawa tematyczna. Dziecko ma za zadanie zbudowanie jak 

najwyższej wieży z połówek plastikowych jajek. 

2. ,, Easter eggs activities” – zabawa ruchowa. Dziecko losuje z koszyczka 5 

plastikowych jajek, wewnątrz których są ukryte ćwiczenia do wykonania np. :                

,, 7 bunny hops”, ,, 5 bunny skips”, ,,3 bunny jumps”, ,, turn around 5 times”,           ,, 

2 backwards steps”, ,, 6 forwards steps” etc.  

3. ,, Easter egg corn-hole”- dziecko rzuca plastikowymi jajkami do koszyczka lub do 

otworu w pudełku, tak żeby trafić. Następnie przelicza ile jajek jest w środku. ,, How 

many eggs are inside ?” 

4. ,, Bunny says”( króliczek mówi ) – zabawa TPR. Podajemy dziecku do wykonania 

różne ,, hopping” komendy np.: 

         ,, Hop in one place” 

         ,, Hop and turn in a circle at the same time” 

         ,, Hop on left/right foot” 

         ,, Hop backward/forward 

         ,, Hop over a line” 

5. Rhyme- posłuchaj i powtórz: 

,, Hop little bunnies” 

See the little bunnies sleeping,( dziecko leży nieruchomo) 

Till it’s nearly noon, 

Come and let us gently wake them 

With a merry tune. 

Oh, so still. 

Are they ill? 

Hop little bunnies…. Hop, hop,hop ( dziecko skacze w miejscu) 

Hop little bunnies…. Hop, hop,hop 

Hop little bunnies…. Hop, hop,hop 

Hop little bunnies…. Hop  and stop! 

      6. Video- lesson and stories for kids.  

Easter! Vocabulary Lesson | Shapes | Easter Bunny Song for Kids - YouTube 

Teletubbies: Finding Chocolate Eggs - Full Episode - YouTube 

Easter Game For Kids | How Many Bunny Rabbits? - YouTube 

If I were the Easter Bunny | Picture Storybook for Toddlers and Children | #readaloud 

#EasterBunny - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wRSHRlBboSk
https://www.youtube.com/watch?v=IVyNUiM3m3w
https://www.youtube.com/watch?v=YOSCE0XTwEI
https://www.youtube.com/watch?v=pI2Z5ZvO1gk
https://www.youtube.com/watch?v=pI2Z5ZvO1gk

