
Kochane dzieci! 

Tak wiemy, pewnie nie mogliście doczekać się kolejnych językowych nowości. 

W tym tygodniu skupimy się na Easter Holiday ( Świętach Wielkanocnych)   

Przygotowałyśmy propozycję zabaw, które na pewno Was zaciekawią. 

Pamiętajcie, że liczy się żebyście miały z tego fun! Bardzo za Wami tęsknimy. 

Take care (Dbajcie o siebie).  

 

1. Na początek troszkę muzyki. „The way the bunny hops” Waszym zadaniem jest 

posłuchanie i naśladowanie króliczka wielkanocnego: 

Pomocne słownictwo : Hop- skakać, wiggle-poruszać, flop- zwijać, shake-

trząść/potrząsać 

https://www.y HYPERLINK 

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

tch?v=hb9tt7LiYrc  

This is the way the bunny hops, Hop hop hop, Hop, hop, hop. This is the way the bunny hops 

On Easter day! 

This is the way he wiggles his nose, Wiggle. wiggle, wiggle, Wiggle, wiggle, wiggle. This is 

the way the bunny wiggles his nose On Easter day! 

This is the way he flops his ears, Flop, flop, flop, Flop, flop, flop. This is the way he flops his 

ears On Easter day! 

This is the way he shakes his tail, Shake, shake, shake, Shake, shake, shake. This is the way he 

shakes his tail On Easter day! 

This is the way the bunny hops, Hop hop hop, Hop, hop, hop. This is the way the bunny hops 

On Easter day! On Easter day! 

Kolejną piosenką jest  „Ten Easter Bunnies”. Posłuchajcie, naśladujcie i powtarzajcie 

słowa piosenki: 

Pomocne słownictwo : Hop- skakać, run-biegac, walk-chodzić, skip-podskakiwać  

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

1 little, 2 little, 3 easter bunnies, 

4 little, 5 little, 6 easter bunnies 

7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnies 

hopping all around! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8


hop hop hop STOP! 

hop hop hop STOP! 

hop hop hop STOP! 

hop hop STOP 

 

1 little, 2 little, 3 easter bunnies, 

4 little, 5 little, 6 easter bunnies 

7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnies 

hopping all around! 

 

run run run STOP! 

run run run STOP! 

run run run STOP! 

run run STOP! 

 

1 little, 2 little, 3 easter bunnies, 

4 little, 5 little, 6 easter bunnies 

7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnie 

hopping all around! 

 

walk walk walk STOP! 

walk walk walk STOP! 

walk walk walk STOP! 

walk walk STOP 

 

1 little, 2 little, 3 easter bunnies, 

4 little, 5 little, 6 easter bunnies 

7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnies 

hopping all around! 

 

skip skip skip STOP! 

skip skip skip STOP! 

skip skip skip STOP! 

skip skip STOP! 

 

2. Memory – dziecko koloruje jajka, wycina – gra jest gotowa, miłej zabawy  

Easter Egg Match Game 
 

Cut out the Easter eggs. To play turn the eggs face down. Turn over any 
two cards at a time, looking for pairs. If you find a pair, you keep it and 
get another turn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uzupełnij kartę pracy. Z pomocą posłuży słowniczek obrazkowy: 

 



 

 

 

 

 



4. Każdy zna i lubi zabawy z użyciem fidget spinnera. Nasza propozycja jest 

następująca: Połóż na środek koła spinner, zakręć i powiedz co wylosowałeś.  

 

 



5. Cut and match – rozcinamy pisanki na pół i łączymy w pary  

 

 

 

 



6. Let’s count – liczymy elementy i wpisujemy odpowiednią cyfrę w okienka (młodsze 

dzieci rysują tyle kółek ile elementów widzą na obrazku): 

 


