
Grupa Skrzaty  08.04-09.04  
 

Drodzy rodzice! 

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, na języku angielskim 

powiemy trochę o tradycjach jakie panują w trakcie tego święta. Poznamy 

trochę słownictwa oraz nauczymy się piosenki! Do dzieła! 

08.04 

Proszę pokazać dzieciom dwa obrazki i poprosić by  wskazały je palcem i 

powtórzyły za Państwem:  

 

 

 Easter Rabbit/ ister rabit/ 

 

 

 

 Easter egg / ister eg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Następnie proszę włączyć nagranie piosenki i proszę zachęcić dziecko by ją 

zaśpiewało: 

Easter Rabbit, Easter Rabbit, /ister rabit, ister rabit/ 

hop hop hop, /hop hop hop/ 

hop hop hop, /hop hop hop/ 

Bring us eggs for Easter, / bring as egz for ister/ 

Bring us eggs for Easter, / bring as egz for ister/ 

Never stop, never stop. }x2 / newer stop, newer stop/ 

https://drive.google.com/file/d/1Ftxcq0ypYcJKuDzdiMFn4eh_MWloNl_C/vie

w?usp=sharing 

09.04 

Proszę aby dzieci z Państwa pomocą nazwały to co widzą na obrazku I go 

pokolorowały: 

Easter Rabbit, Easter eggs 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ftxcq0ypYcJKuDzdiMFn4eh_MWloNl_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ftxcq0ypYcJKuDzdiMFn4eh_MWloNl_C/view?usp=sharing


Grupa Żabki 08.04-09.04 

Drodzy rodzice! 

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, na języku angielskim 

powiemy trochę o tradycjach jakie panują w trakcie tego święta. Poznamy 

trochę słownictwa oraz nauczymy się piosenki! Do dzieła! 

08.04 

Zad. 1 Proszę posłucha ć piosenkę, proszę zachęcić dzieci by pokazały palcem 

co znajduje się na obrazku, następnie proszę by dzieci spróbowały zaśpiewać 

piosenkę:  

Easter eggs /ister egz/ - pisanki 

Look around / luk arałnd/ - rozejrzyj się 

Where are they? /łer ar wej?/ - Gdzie one są? 

Open your eyes / ołpen jor ajs/ - otwórz oczy 



https://drive.google.com/file/d/1XDQ5Zd_aua_WI5itETAkFHsMW1Ysev

QS/view?usp=sharing 

 

 

Easter eggs, 

Easter eggs, 

Where are they? 

Where are they?  

open your eyes and look around! 

open your eyes and look around! 

 

Easter eggs, 

Easter eggs, 

Where are they? 

Where are they?  

open your eyes and look around! 

open your eyes and look around! 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1XDQ5Zd_aua_WI5itETAkFHsMW1YsevQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XDQ5Zd_aua_WI5itETAkFHsMW1YsevQS/view?usp=sharing


09.04 

Dzisiaj proszę zacząć od zabawy polegającej na schowaniu pisanek gdzieś w 

okolicy dziecka, by je mogło znaleźć. Następnie włącz nagranie i zachęć dziecko 

do szukania pisanek.  

Look around, /luk arałnd/ 

Look around, /luk arałnd/ 

Open your eyes / ołpen jor ajs/ 

and look around! / ent luk arałnd/ 

 

Link do piosenki : https://drive.google.com/file/d/1SsiBjxS-82iyZ8Incl90v-

iBRFerwkkX/view?usp=sharing 

 

Następnie pokoloruj pisankę według własnego pomysłu: 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SsiBjxS-82iyZ8Incl90v-iBRFerwkkX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SsiBjxS-82iyZ8Incl90v-iBRFerwkkX/view?usp=sharing


 



Grupa Misie 08.04 – 09.04 
 

Drodzy rodzice! 

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, na języku angielskim 

powiemy trochę o tradycjach jakie panują w trakcie tego święta. Poznamy 

trochę słownictwa oraz nauczymy się piosenki! Do dzieła! 

08.04 

Zad. 1. Proszę włączyć nagranie z linku poniżej, poprosić dziecko by 

pokazywało obrazki na arkuszu oraz powtarzało za nagraniem: 

Basket [basket] - koszyk 

Chick [czik] - kurczaczek 

Easter egg [ister eg] – pisanka 

Rabbit [rabit] - królik 

https://drive.google.com/file/d/1F8_Q0nKfLKLk7r6Y9_xwVmGMIoVgCNpr/vi

ew?usp=sharing 

Zad. 2  Proszę by dzieci zaznaczyły na arkuszu, to co usłyszą w piosence, 

następnie ją zaśpiewały: 

Easter Rabbit, Easter Rabbit,  

hop hop hop, 

hop hop hop, 

Bring us eggs for Easter, 

Bring us eggs for Easter, 

Never stop, never stop. }x2 

https://drive.google.com/file/d/1Ftxcq0ypYcJKuDzdiMFn4eh_MWloNl_C/vie

w?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1F8_Q0nKfLKLk7r6Y9_xwVmGMIoVgCNpr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8_Q0nKfLKLk7r6Y9_xwVmGMIoVgCNpr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ftxcq0ypYcJKuDzdiMFn4eh_MWloNl_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ftxcq0ypYcJKuDzdiMFn4eh_MWloNl_C/view?usp=sharing


 

 

  



09.04 

Zadania w zeszycie ćwiczeń str 61 

Zad. 1 Proszę by dzieci narysowały po śladzie, pokolorowały obrazki i 

spróbowały je nazwać. 

Zad. 2 Proszę by dzieci powiedziały w j. angielskim jakie liczby widzą i jakiego są 

koloru, następnie policzyły jajka w koszyku i połączyły je z odpowiednią liczbą.  

3 – Three/fri/ - blue /blu/  

4 – four/for/ - yellow /jeloł/ 

5 – five / fajf/ - green / grin/ 

6 – six /siks/ - red /red/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa Pszczółki 08.04 – 09.04 
 

Drodzy rodzice! 

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, na języku angielskim 

powiemy trochę o tradycjach jakie panują w trakcie tego święta. Poznamy 

trochę słownictwa oraz nauczymy się piosenki! Do dzieła! 

08.04 

Zad 1 . Proszę, aby dzieci przyjrzały się obrazkowi i odpowiedziały co robią dzieci? Następnie proszę 

by dzieci zaśpiewały piosenkę wraz z nagraniem oraz pokolorowały jajeczka: 

https://drive.google.com/file/d/18PP8lIcOTnbfGsbSdw_l-D5_K9BeuBlJ/view?usp=sharing 

The Easter Bunny came  / we ister bani/ 

He hid the eggs away / hi hid we egz ełej/ 

Here come the children. /hir cam we czildren/ 

They will have fun today.  /wej łil haf fan tudej/ 

Put the eggs in baskets. / put we egz in basketz/ 

Count them one by one. /kałnt wem łan baj łan/ 

Laugh and play and sing / laf ent plej ent sin/ 

Under the shining sun. /ander we shajning san/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18PP8lIcOTnbfGsbSdw_l-D5_K9BeuBlJ/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



09.04   

Zad. 1 Proszę zaśpiewać piosenkę o zabawie wielkanocnej z poprzedniego 

dnia. Następnie proszę by dzieci nazwały kolory na arkuszu i pokolorowały 

pisanki: 

red /red/ - czerwony 

blue /blu/ - niebieski 

yellow /jeloł/ - żółty 

green / grin/ - zielony 


