
Tygodniowy plan pracy 

GRUPA: KOCURKI, ZAJĄCZKI

tydzień 29.03.2021 r. – 02.04.2021 r. 

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Easter eggs hunt – Poszukiwanie pisanek. 

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

 rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,
 zna tradycje i zwyczaje obowiązujące w krajach anglojęzycznych,
 zapamiętuje i wypowiada poznane słowa bądź wskazuje je na 

obrazkach,
 recytuje wierszyki i rymowanki,
 śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

Sposób 
realizacji:

Mail 
ilona890@
op.pl

Messenger dyżur 
codziennie
8.00 – 
10.00. 

EASTER in Great Britain *

*Chętni rodzice mogą odczytać dzieciom ciekawostki, 

dotyczące świąt:

Pochodzenie nazwy Easter:

Brytyjskie święto Wielkanocy (Easter) swoją nazwę 

zawdzięcza anglosaskiej bogini wiosny Eostre, symbolu 

narodzin, szczęścia. Święto na cześć bogini Eostre w krajach 

celtyckich wiązało się z  obrządkiem pożegnania zimy 

i przywitania wiosny. Od wieków zwierzęciem 

reprezentującym boginię jest zając, kojarzony z  wiosną 

i urodzajem.
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Tradycje wielkanocne:

Pace eggs/paste eggs  to jajka ugotowane na twardo we 

wzorzystej skorupce. Nazwa pochodzi od Pesach (Pascha).

Egg rolling  czyli toczenie jaj. Grę wygrywa osoba, której 

jajko sturla się z górki najszybciej bez stłuczenia skorupki 

albo które rozbije się jako ostatnie.

Egg Jarping/Egg Tapping  czyli tłuczenie skorupek. Gracze 

stukają jajkami jajka swoich przeciwników tak, aby pękła 

skorupka. Wygrywa osoba, której jajko ocalało.

Egg hunt  czyli polowanie na jajka. Rankiem w Niedzielę 

Wielkanocną dzieci szukają czekoladowych jajek schowanych 

przez rodziców w ogrodzie. Wygrywa dziecko, któremu uda 

się znaleźć najwięcej łakoci.


 1)  SŁOWNICTWO: Flashcards dostępne pod linkiem: 

https://www.facebook.com/kreatywnapaniangielska/posts/2824869
731106830


Easter – Wielkanoc
Wet Monday – Lany Poniedziałek
chick – pisklę
basket – koszyk
easter bunny  - zajączek wielkanocny
easter egg – pisanka
lamb – baranek
catkin – bazia kotka


 2)  PIOSENKI: Listen the song: 

 Easter Bunny 
 (https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc)

My pretty Easter Basket
(https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M)

3) ZABAWY:

 Zabawa „Guess the picture” – Rozkładamy 

obrazki/ilustracje związane z Wielkanocą. Mówimy: Show 

me a yellow chick. (pokaż mi żółtego kurczaczka), albo: 

Show me a white lamb. (pokaż mi białego baranka) , Show 

me easter egg, easter bunny, catkin, basket. 



Zadaniem dzieci jest wskazanie konkretnego obrazka.
 Zabawa „Easter eggs hunt”  - Poszukiwanie pisanek. 

Rodzic chowa w mieszkaniu 10 szt. ozdobnych jaj (lub 

ilustracje narysowanych pisanek). Dziecko w tym czasie ma

zamknięte oczy i liczy do 10 (po ang.). Gdy skończy liczyć,

zaczyna szukać jajek (rodzic może podpowiadać dziecku 

ciepło – it’s warm-gdy jest ono blisko jajka; zimno – it’s 

cold –gdy jest daleko. W pewnym momencie Rodzic może 

powiedzieć: You have to find 5 more easter eggs. (Masz do

znalezienia jeszcze 5 jajek.)
4) PRACA DOMOWA/HOMEWORK 
 Pokoloruj obrazek/Color the picture (dostępny w załączniku

nr 1 od @kreatywnapaniangielska )

 Pokaż mi swoje pisanki/ Show me your easter eggs.


