
Dzień dobry, poniżej przedstawiam proponowane zabawy w języku angielskim dla Państwa 

dzieci na najbliższe dni. Nowe słownictwo obejmuje tematykę Świąt Wielkanocnych. 

Piosenki możliwe do włączenia na stronie Youtube. Informuję Państwa, iż jestem do 

Państwa dyspozycji za pośrednictwem komunikatora Obecności.pl od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9-14, z wyłączeniem czwartku i piątku (8-9.04.2021r.). Zachęcam do 

wspólnej zabawy z dzieckiem. 

Serdecznie pozdrawiam, Joanna Góralczyk. 

- Przywitanie się piosenką „Hello song” – utrwalanie piosenki 

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

- Wprowadzenie nowego słownictwa: Easter – Wielkanoc (wymowa: ister), Easter egg – jajko 

Wielkanocne- pisanka (ister eg), basket - koszyczek (basket). 

- Zabawa z kartami obrazkowymi lub realnymi przedmiotami - wierszyk „Abracadabra 

abracadi one, two, three” (wymowa: abrakadabra abrakadi łan, tu, fri” , opis: przekładamy 

karty mówiąc wiersz, na której karcie (przedmiocie) się zatrzyma ten obrazek (przedmiot) 

nazywamy; 

 

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


 

- Osłuchanie się z piosenką „The way the bunny hops” : 

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

- Zabawy muzyczno-ruchowe do poznanej piosenki – dzieci pokazują według instrukcji 

poniżej. 

This is the way the bunny hops, (dys ys de łej de bani hops) – w taki sposób zajączek skacze 
(kucamy jak zajączki) 

Hop, hop, hop, (hop hop hop) - skaczemy 
hop, hop, hop. 
This is the way the bunny hops on Easter day (dys ys de łej de bani hops on ister dej) - w taki 
sposób zajączek skacze w Wielkanocny dzień 

This is the way he wiggles his nose, (dys ys de łej hi łigyls hys nołs) - w taki sposób kręci 
nosem (udajemy, że wąchamy nosem) 

Wiggle, wiggle, wiggle, (łigyl, łigyl, łigyl) – wąchamy nosem 
wiggle, wiggle, wiggle. 
This is the way the bunny wiggles his nose on Easter day (dys ys de łej de bani łigyls hys nołs 
on ister dej)- w taki sposób zajączek kręci nosem w Wielkanocny dzień 

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


This is the way he flops his ears, (dys ys de łej hi flops hys irs) – w taki sposób rusza uszami – 
nasze ręce stają się uszami na głowie, ruszamy nimi  

flop, flop, flop, (flop, flop flop) – ręce (uszy) ruszają się na naszej głowie 
flop, flop, flop 
 
This is the way he flops his ears on Easter day (dys ys de łej hi flops hys irs on ister dej) – w 
taki sposób rusza uszami w Wielkanocny dzień 

This is the way he shakes his tail, (dys ys de łej hi szejks hys tejl) - w taki sposób kręci 
ogonkiem – dzieci udają, że mają ogonek jak zajączek, kręcą nim 

shake, shake, shake, (szejk, szejk, szejk) – kręcimy, kręcimy ogonkiem 
shake, shake, shake 
This is the way he shakes his tail on Easter day (dys ys de łej hi szejks hys tejl on ister dej) – w 
taki sposób kręci ogonkiem w Wielkanocny dzień 

This is the way the bunny hops, (dys ys de łej de bani hops) – w taki sposób zajączek skacze 
(kucamy jak zajączki) 

Hop, hop, hop, (hop hop hop) - skaczemy 
hop, hop, hop. 
This is the way the bunny hops on Easter day (dys ys de łej de bani hops on ister dej) - w taki 
sposób zajączek skacze w Wielkanocny dzień 

On Easter day (on ister dej) – w Wielkanocny dzień 

- Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Head, shoulders, knees and toes” 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg 

 

Pozdrawiam i życzę Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg

