
DRODZY RODZICE! 
 

Podczas zdalnych zajęć dzieci poznają nowe słówka. W razie wątpliwości proszę 
o sprawdzanie prawidłowej wymowy na stronie słownika online. 

Wystarczy wkleić poniższy link, wpisać w wyszukiwarkę słowo lub zwrot, a następnie 
kliknąć w lupkę. Aby usłyszeć brytyjską wymowę należy kliknąć w czerwony głośnik. 

 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one 

 
A teraz już zapraszam dzieci oraz rodziców do wspólnej zabawy i nauki w domu. 

 
Na dzisiejsze zajęcia języka angielskiego proponuję zabawę z piosenką 

 
Poniżej przedstawiam propozycje zajęć i zabaw, które mogą Państwo zrealizować w domu. 

          Życzę udanej zabawy:) 
Data: 7.04.2020r. 
Temat dnia: „Happy Easter”- poznajemy słowka związane ze świętami Wielkanocnymi.                
Cele: 
Dziecko: 
– uczy się, jak składać proste życzenia wielkanocne: Happy Easter 
– poznaje nowe słówka: Easter Bunny, Easter egg, a chick , a basket    
– poznaje zwyczaje wielkanocne Wielkiej Brytanii      
– utrwala znane mu już nazwy niektórych środków transportu: a car, a helicopter, a train, a plane. 
– śpiewa piosenkę pt.: „Walking, walking” wykonując odpowiednie gesty. 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 

 
Pomoce: 
                - komputer 
                - nożyczki i klej 
                - kolorowe kredki 
    - kserokopia szablonu (lepiej wydrukować na papierze z bloku rysunkowego, który jest 
                                                     sztywniejszy) 
               
1. Rozgrzewka. Przypomnienie piosenki pt.: „Walking, walking”. 
    Rodzic wkleja poniższy link, by odtworzyć znaną dzieciom piosenkę. 
    Dziecko patrząc w ekran śpiewa i naśladuje odpowiednio gesty i ruchy postaci: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU 
 

Walking walking. Walking walking. 
Hop hop hop. Hop hop hop. 
Running running running. Running running running. 
Now let’s stop. Now let’s stop. 
(powtórz. 2x) 
 
Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe. 
Jump jump jump. Jump jump jump. 
Swimming swimming swimming. 
Swimming swimming swimming. 
Now let’s sleep. Now let’s sleep. 

Wake up! 
It’s time to go! 



Are you ready to go fast? 
Okay! 
Walking walking. Walking walking. 
…. (powtórz. 2x) 
2. Ogladanie filmu pt.: „Surprise Eggs Toys for Kids from Steve and Maggie”. 
 
Rodzic informuje, że za chwilę zobaczymy naszych ulubionych bohaterów: Steve'a i Maggie. 
 
Wprowadzenie do tematyki filmiku: 
Zbliżają się Święta Wielkanocne, Steve i Maggie urządzili sobie zabawę: Easter Egg Hunt, czyli 
wielkanocne polowanie na jajka. 
Jest to zabawa, o której coraz głośniej na całym świecie. Staje się popularna także w Polsce. Polega na 
poszukiwaniu jajek ukrytych w ogrodzie, głównie w trawie, a wygrywa ten, kto odnajdzie najwięcej jajek. 
Rodzic zaprasza do obejrzenia filmiku: 
Zobaczmy zatem czy naszemu bohaterowi uda się odnaleźć jakieś jajka wielkanocne... 
  
Dziecko siedzi wygodnie przed ekranem, rodzic wkleja poniższy link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg 
 
Zachęcamy do powtarzania za Stevem nazw zabawek, które kolejno rozpakowuje: a car, a helicopter, a 
train, a plane. 
 
3. Poznajemy słownictwo związane ze Świętami Wielkanocnymi. 
 
    Słowniczek:  Easter – Wielkanoc 
                         Easter Bunny -  zając wielkanocny 
                         Easter Egg – pisanka / jajo wielkanocne 
                         a chick – kurczątko 
                         a basket – koszyk 
Dziecko otrzymuje kartę pracy. (Załącznik 1) 
Wskazuje na obrazki i je nazywa, powtarza za rodzicem lub proszę skorzystać ze słownika online. 
Oto link: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one 
 
Przystępujemy do wykonania kostki z papieru, przy pomocy której mamy przyswoić nowe słówka. 
Rodzic pomaga dziecku, jeśli jest taka potrzeba. 
Kolorujemy jak najpiękniej ilustracje. Na pustym polu rysujemy dowolny przedmiot lub zwierzątko, które 
dziecko potrafi nazwać po angielsku. 
 
Następnie przystępujemy do wykonania kostki. 
   
   Uwaga!!! 
 
Otrzymany szablon wycinamy wzdłuż CIĄGŁYCH linii. 
 
Wzdłuż PRZERYWANEJ linii NIE wycinamy!!! Tu składamy papier! 
 
Wystające, zgięte marginesy smarujemy klejem, a następnie sklejamy tak, by otrzymać papierową kostkę. 
 
Teraz możemy przystąpić do zabawy edukacyjnej: 
 
Kulamy kostką na zmianę z rodzicem. Nazywamy odpowiednio otrzymany obrazek. 
 
Po wykonaniu ćwiczenia chwalimy dziecko za pracę: 



Bravo! Great! Excellent! 
 

Wymowę powyższych zwrotów można również sprawdzić w słowniku online:) 
 

Czekam na zdjęcia kolorowych kostek:))) Na pewno będą super!!! 
 
 

Ściskam Was mocno i pozdrawiam! 

 
Pani Agatka:) 

 
 
 



 


