Język angielski
Dla dzieci 3,4-5 i6letnich
Easter Time –Wielkanoc
(ZABAWY DO WYBORU NA CZAS PRZEDŚWIĄTECZNY I ŚWIATECZNY)
Przywitajmy się: Piosenką HELLO
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

WIELKANOC – W języku angielskim brzmi EASTER
1.Przydatne słownictwo: Poznajcie i powtarzajcie słówka związane z Easter Time:
Easter eggs – jajka wielkanocne
chick- kurczaczek
basket – koszyk
Easter bunny – zajączek wielkanocny
catkins – bazie
daffodil – żonkil
tulip– tulipan
lilies – lilie
Spring – wiosna
Lamb – baranek wielkanocny
church – kościół
Jesus – Jezus
flower -kwiatek
chocolate eggs – jajka czekoladowe
Easter card - kartka świąteczna
candy – cukierki
grass – trawa
rabbit – królik

2. Jeśli trudno Ci zapamiętać, poćwicz te słówka z obrazkami:
https://youtu.be/7yx2xIpNiQ4 albo https://youtu.be/SVTNHoYhJqs
albo
https://youtu.be/ANyXUJ3esWE
3. Teraz czas na piosenki świąteczne:
a) W tej piosence zajączek wielkanocny wykonuje różne czynności, wyobraźcie sobie, że też jesteście
zajączkami i róbcie tak jak on, poskaczcie tak jak on, ruszajcie uszkami i noskiem oraz ogonkiem. Małe
zajączki – do dzieła!
https://youtu.be/hb9tt7LiYrc
b) W kolejnej piosence popatrzcie co zawiera świąteczny koszyczek, sami też przygotujcie taki
koszyczek i pośpiewajcie razem z mamą i tatą a nawet rodzeństwem!
https://youtu.be/85iD8QA9X_M
c) Następna piosenka opowiada o jajkach, które ukrył zajączek, kto wie może i w Twoim domu
zajączek ukrył coś słodkiego?
https://youtu.be/CzYplxl_RAc
4. Teraz nastał czas na bajeczkę Wielkanocną, o tym jak Peppa Pig i jej przyjaciele szukają w ogrodzie
jajek wielkanocnych (jest to zabawa w tzw. egg hunt – polowanie na jajka czekoladowe), rozsiądź się
wygodnie na kanapie i poproś mamę lub tatę, aby zobaczyli ją razem z Tobą! Miłego oglądania
https://youtu.be/PrNI1m5jBC4

5. Jak już się wybawiłeś/aś możesz poprosić mamę lub tatę, by wydrukowali ci kolorowanki
świąteczne (bądź pomaluj je on-line)
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/jajko-happy-easter-0
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/jajko-happy-easter-0?colore=online
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/happy-easter-doodle-z-ptakiem-i-jajkami

Świetnie ci poszło, Na koniec pośpiewajmy razem!
Zaśpiewajmy : If You’re Happy https://youtu.be/l4WNrvVjiTw

Pożegnajmy się:
Zaśpiewajmy BYE BYE GOODBYE
https://youtu.be/PraN5ZoSjiY

oraz BAARDZO WAŻNAPIOSENKA
Wash Your Hands with Baby Shark (Umyj ręce!) https://youtu.be/L89nN03pBzI
Pamiętaj o dobrym wytarciu rąk, wycieraniu nosa w chusteczkę, zasłanianiu się łokciem przy kichaniu
i pozostaniu w zdrowiu!
HAPPY EASTER!

