
„Easter” 

 

1. „Hello,Hello” – „GOOD MORNING!” Przywitajmy się naszą wesołą piosenką, którą znajdziecie tutaj 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M. Przypominam nasze ruchy:  

o „clap yor hands” – klaszczemy w dłonie 

o „stamp your feet” – tupiemy nogami 

o „stretch up high” – stajemy wysoko na palcach z rękami do góry 

o „touch your toes” – dotykamy palców u nóg 

o „turn around” – robimy obrót  

o „say HELLO” – głośno wołamy „Hello” 

„Very Good!” ☺ 

2. W tym tygodniu poznajemy słownictwo związane z „Easter”, czyli z Wielkanocą. Wykorzystujemy 

przy tym obrazkowe karty - „flashcards”. Rodzice poprzez „Google Translate” 

https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=TT&authuser=0 mogą upewnić się jak właściwie wymawia 

się dane słówko ☺  

 

o Easter – Wielkanoc 

o bunny – królik 

o chick – kurczątko 

o fluffy - puszysty 

o Easter egg – pisanka 

o Easter basket – koszyk 

 

• „Repeat this words three times” – powtórz słówko 3 razy.  

• „Now say in different way” – teraz powtarzajcie po kolei za rodzicem słówka w różny 

sposób: 

o „happy” – jesteście szczęśliwi  

o „sad”- jesteście smutni 

o „angry” – jesteście źli 

3. Teraz czas na zabawę ruchową połączony z wierszykiem „Fluffy bunny”. Rymowanka jest bardzo 

krótka, więc na pewno dacie radę.  

 „Fluffy bunny 

Fluffy bunny Fluffy bunny,   Ręce ułożone w kształt uszu królika, dwa podskoki 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=TT&authuser=0


Fluffy chick, fluffy chick.  Ręce na boki, naśladowanie machania skrzydełkami 

Fluffy bunny Fluffy bunny,   Ręce ułożone w kształt uszu królika, dwa podskoki 

Fluffy chick, fluffy chick.  Ręce na boki, naśladowanie machania skrzydełkami 

 

Jump into basket    Skok do przodu obunóż 

 Quick, quick, quick!    Trzy klaśnięcia. 

Jump into basket    Skok do przodu obunóż 

Quick, quick, quick!   Trzy klaśnięcia. 

„Well done!” ☺ 

4. Posłuchajcie teraz piosenki „Ten Bunnies”  w czasie której  będziemy „count” czyli liczyć, a także 

poruszać się w różny sposób: „hop” – skakać, „run” – biegać, „walk” – spacerować,  „skip” – 

przeskakiwać z nogi na nogę. Piosenkę znajdziecie tutaj:  

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

 

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

