
Temat zajęć: Egg hunt - polowanie na jaja wielkanocne (gra polegająca na szukaniu schowanych 
jajek czekoladowych).

Przed włączeniem filmiku dziecko może założyć czapkę (hat), kurtkę (coat) oraz rękawiczki 
(gloves). Można powiedzieć dziecku o tym, na czym polega zabawa egg hunt – czyli na szukaniu 
ukrytych jajek czekoladowych i jest obchodzona tam, skąd pochodzą bohaterowie filmniku – Steve 
i Maggie. Proszę włączyć filmik z poniższego linku:

https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg 

Dziecko zdjemuje czapkę (hat), kurtkę (coat) oraz rękawiczki (gloves) w kolejności według 
instrukcji, które są na początku filmiku. Dziecko może odpowiadać na pytania: What is it? np. It's a 
car. itd. z kolejnymi środkami transportu (dzieci są już zaznajomione z bohaterami filmiku, z 
odpowiadaniem na pytania Steve'a oraz ze środkami transportu).

Słownictwo:
hat – czapka
coat – kurtka
rękawiczki – gloves
winter – zima
spring – wiosna
car – samochód
helicopter – helikopter
train - pociąg
plane – samolot

W ramach powtórki piosenka o autobusie: 
https://www.youtube.com/watch?v=yWirdnSDsV4 

The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. 
The wheels on the bus go round and round. Round and round. 

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open and shut. 
The door on the bus goes open and shut. Open and shut. 

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. Swish swish swish. 
The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. 

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep beep beep. 
The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. 

The people on the bus go up and down. Up and down. Up and down. 
The people on the bus go up and down. Up and down. 

The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah.” 
The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah.” 

The mommies on the bus go, "Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh." 
The daddies on the bus go, "Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.” 

https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg
https://www.youtube.com/watch?v=yWirdnSDsV4


Propozycja zabawy: Egg hunt – polowanie na pisanki!

Dziecko może wybrać jeden z dwóch szablonów – jeden z wzorami na pisankach, drugi bez 
wzorów, dziecko może wypełnić pisanki w dowolny sposób. Następnie wycina pisanki (młodsze 
dzieci z pomocą rodzica lub starszego rodzeństwa). Jajka wielkanocne do zabawy są już gotowe. 
Rodzic lub któreś z rodzeństwa może ukryć pisanki w pokoju, zadaniem dziecka jest odnalezienie 
wszystkich. Można zamienić się rolami. 
Inna propozycja zabawy to stworzenie prawdziwych pisanek. Zabawę można wykrozystać w 
dowolnym czasie, według możliwości i potrzeb.

Na kolejnych stronach znajdują się dwa szablony z pisankami.






