
 



 

Słownictwo: 

Easter egg – jajeczko wielkanocne 

Easter bunny – króliczek wielkanocny 

 Easter basket – koszyczek wielkanocny 

 

Easter lamb – owieczka wielkanocna  

 Easter chick – kurczak wielkanocny 

Flowers - kwiaty 

Happy Easter – Wesołych Świąt Wielkanocnych 

 



▪ Rodzic pokazuje kartę obrazkową, nazywa ją  

▪ Rodzic wypowiada słowo, dziecko powtarza 

▪ Rodzic wskazuje kartę obrazkową, ponownie wymienia jej nazwę, prosząc 

dziecko o jej powtórzenie – cicho, głośno, grubym głosem, piskliwie itp. 

▪ Rodzic kolejno zakrywa poszczególne karty. Dziecko powtarzają ich nazwy, 

nie widząc obrazka. 

 

Propozycje zabaw 

1. Prosimy dziecko o zamknięcie oczu, następnie chowamy kartę z 

odpowiednim kolorem. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu którego 

obrazka brakuje. 

2. Rodzic nazywa obrazek a dziecko uderza (np. klapką na muchy) w 

odpowiedni kartonik. 

3. Karty obrazkowe przyklejamy do pudełka w kształcie kwadratu.  Dziecko 

rzuca kostką i nazwa to, co wypadło.  

4. Karty obrazkowe można wydrukować podwójnie do gry w memory. 

Jak przeprowadzić grę memory. 

1. wydrukuj karty obrazkowe w dwóch egzemplarzach (w sumie 2 arkusze), 

tak aby uzyskać po dwa egzemplarze każdego obrazka. 

2. podklej kartki brystolem 

3. wytnij poszczególne prostokąty z obrazkami. 

4. wymieszaj obrazki i poukładaj je na stole, niezadrukowaną stroną do góry 

(tak, by nie było widać obrazków) 

5. dziecko odkrywa dwie dowolne karty. W czasie odkrywania par, starajmy się 

mobilizować dziecko do  mówienia. Jeśli natknęło się na dwa takie same obrazki, 

odkłada je na bok. Jeśli na dwa różne, obrazki wracają na swoje miejsce (znów są 

niewidoczne), a dziecko stara się zapamiętać ich lokalizację. 

6. drugi gracz (lub nadal to samo dziecko) odkrywa ponownie dwie wybrane 

karty i postępuje tak, jak opisano wyżej. 

7. gra trwa do momentu, aż wszystkie karty zostaną odkryte. 

5. Zapraszam do obejrzenia filmu animowanego pod tytułem „Easter egg hunt”. W celu 

utrwalenia słownictwa związanego z Wielkanocą (film dostępny na stronie : 

https://www.youtube.com/watch?v=vgT8pMW0pJU) 

 

6. The Way The Bunny Hops piosenka (dostępna na stronie: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vgT8pMW0pJU
https://www.youtube.com/watch?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… 

This is the way he flops his ears… 

This is the way he shakes his tail… 

This is the way the bunny hops… 

… 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! 

 

 

 

 



7. Pomaluj wielkanocny obrazek 

 

 


