
  HELLO!!! Zapraszam 3 i 4 - latków do zabawy z angielskim!!! 

 

„Easter Eggs” – wielkanocne gry i zabawy.  

Na powitanie, rozruszamy się zabawą z zajączkami przy piosence „Hop Little Bunny” 

 

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

Zajączki śpią – kładziemy się na dywanie i śpimy. Czekamy na sygnał pobudki – WAKE UP! Wtedy szybko 

wstajemy i skaczemy z nogi na nogę – HOP. Potem znowu śpimy, następnie podskakujemy – JUMP                    

i znowu śpimy a na koniec podskakujemy – SKIP. 

A pamiętacie wielkanocne słówka? Powtórzcie je kilka razy. 

  Easter Chick /ister czik/                Easter Lamb /ister lam/ 

 

  Easter Bunny /ister bani/       Easter Eggs /ister egs/ 

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


Drogie Dzieci, jednym, z angielskich zwyczajów wielkanocnych jest Easter Egg Hunt. Jest to wielkanocne 

polowanie na jajka, czyli zabawa, która polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek ukrytych              

w ogrodzie, głównie w trawie, wygrywa to dziecko, które odnajdzie ich najwięcej. 

Proponuję obejrzeć filmik i posłuchać piosenki „Easter Egg Hunt” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ 

Czas na zabawę ruchową. Zapraszam Was do obejrzenia i posłuchania piosenki „This Is The Way The 

Bunny Hops,” przy której: https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

- skaczemy z nogi na nogę – hop, hop… 

- ruszamy nosem – wiggle nose.. 

- nasze ręce pokazują długie uszy zająca, które opadają –flop ears.. 

- kręcimy bioderkami, jak zając ogonkiem – shake tail.. 

- skaczemy z nogi na nogę – hop, hop… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/embed/rov5t-aggeQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/hb9tt7LiYrc?feature=oembed


Drugim, z angielskich zwyczajów wielkanocnych jest Easter Egg Roll, czyli wielkanocne toczenie jajek po 

trawniku z użyciem drewnianej łyżki. Wygląda to tak: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6-7ZhzNj9PE 

Teraz mam dla Was propozycję dwóch zabaw: 

1. Toczenie jajka. Przygotujcie plastikowe jajko /np. z Kinder niespodzianki/, pożyczcie od mamy 

drewnianą łyżkę i spróbujcie toczyć wasze jajko po podłodze. 

2. Przenoszenie jajka. Połóżcie plastikowe jajko na łyżce i spróbujcie z nim iść, najpierw powoli,                 

a potem trochę szybciej, tak, żeby jajko wam nie spadło.  

Jak Wam poszło?  

 

Dodatkowo, dla chętnych dzieci, proponuję zadania i zabawy w załącznikach. 

 

GOODBYE! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-7ZhzNj9PE
https://www.youtube.com/embed/6-7ZhzNj9PE?feature=oembed

