
Hello! 

Dzień dobry! 

W tym tygodniu będziecie uczyć się o Wielkanocy :)  

Wielkanoc  po angielsku to Easter 

 

Zacznijcie od obejrzenia bajki o Wielkanocnym Zajączku 

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

 

Słownictwo związane ze Świętami Wielkanocnymi: 

Posłuchaj i powtórz ---------------> https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE 

basket - koszyk 

candy - cukierek 

chick - kurczaczek 

church - kościół 

eggs - jajka 

flower - kwiat 

grass - trawa 

Jesus - Jezus 

lamb - owieczka 

rabbit - zajączek 

 

Piosenka na rozruszanie się :) 

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

Spróbuj naśladować zajączka. Myślę, że uda Ci się także zaśpiewać tę piosenkę: 

hop - podskocz 

spin - obracaj się 

walk - spaceruj 

run- biegnij 

Bunny oznacza to samo to rabbit - zajączek:) 

Hop, hop, little bunny  

Hop, hop, little bunny  

Hop, hop, little bunny   

Early Easter morning 

 



Hop! Hop! Hop! 

Hop! Hop! Hop!  

Hop! Hop! Hop!  

Early Easter morning 

 

 Is everybody hopping?  

Hop! Hop! Hop!  

Get ready to spin!  

 

Spin, spin, little bunny   

Spin, spin, little bunny   

Spin, spin, little bunny   

Early Easter morning  

 

Spin! Spin! Spin!  

Spin! Spin! Spin!  

Spin! Spin! Spin!  

 

Early Easter morning  

Is everybody spinning?  

Spin! Spin! Spin!  

 

Get ready to walk!  

Walk, walk, little bunny   

Walk, walk, little bunny   

Walk, walk, little bunny   

Early Easter morning  

 

Walk! Walk! Walk!  

Walk! Walk! Walk!  

Walk! Walk! Walk!  

Early Easter morning 

 

Is everybody walking?  

Walk! Walk! Walk!  

Get ready to run!  

 

Run, run, little bunny   

Run, run, little bunny   

Run, run, little bunny   

Early Easter morning  

 

Run! Run! Run!  

Run! Run! Run!  

Run! Run! Run!  

Early Easter morning 

 



 Is everybody running?  

Run! Run! Run!  

Get ready to stop! 

Zabawa the leader 

Dziecko stoi z ugotowanym na twardo jajkiem / plastikowym jajkiem na łyżce, z ręką wyciągniętą 

przed siebie. Leader - rodzic, lub starsze rodzeństwo wydaje polecenia w języku angielskim,            

a dziecko wykonuje je do momentu, aż jajko nie spadnie z łyżki. Później możecie zamienić się 

rolami :) 

Polecenia:  

- jump - skacz 

- jump on one leg -skacz na jednej nodze 

- turn around - odwróć się 

- close your eyes - zamknij oczy 

- sit down - usiądź 

- touch the ground - dotknij podłogi 

 

Zabawa trzy kubki 

Do kubków wkładamy kolejno obrazki: zajączka, jajka, koszyczka. Następnie odwracamy kubki      

i mieszamy je. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, w którym kubku ukrył się zajączek. 

 

Karta pracy 

Pokoloruj obrazek zgodnie z oznaczeniem: 

O - Orange - Pomarańczowy 

BR - Brown - Brązowy 

V - Violet - Fioletowy 

R - Red - Czerwony 

G - Green - Zielony 

B - Blue - Niebieski 

P - Pink - Różowy 

Y - Yellow - Żółty 

 



 



 

 

I wish you hope, love and plenty of colourful Easter eggs. 

Happy Easter! 

Miss Paulina 

 

 

Życzę Wam dużo nadziei, miłości i wielu kolorowych jajek.  

Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

Pani Paulina 

 

 


