
Witam Zajączkowo i Wielkanocnie! 

 Dziś zaczynamy piosenką ‘Hop Little Bunnies’ 

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

Dzieci zamieniają się w małe, śpiące zajączki - siedzą/leżą z rączkami przy policzku, na hasło: 

‘Wake up little bunnies!’ – „Zbudźcie się małe zajączki!” – wstają i zgodnie z poleceniem 

‘hop’, ‘jump’ – skaczą, ‘skip’ – przeskakują z nogi na nogę. Gdy muzyka zwalnia – Dzieci 

ponownie zapadają w sen. 

 ‘Look here we have some Easter eggs. What color are they?’ („Spójrzcie, mamy tutaj pisanki. 

Jakiego koloru są te pisanki?”) Dzieci wskazują na pisanki (zał. 1) i nazywają je: yellow (żółty), 

pink (różowy), orange (pomaraoczowy), blue (niebieski), green (zielony). Dzieci nie znają 

jeszcze koloru ciemnoniebieskiego, ale jest tak podobny do  samego niebieskiego (dark blue), 

że powinny go szybko zapamiętad.  

 Możemy teraz przejśd do gry - Easter Game potrzebujemy do niej powyższe pisanki oraz 

kostkę (zał. 1, 2). Wycięte obrazki leżą rozłożone na stole, Dziecko rzuca kostką – nazywa 

pisankę, a następnie przekłada ją na drugą stronę (super, gdyby dzieci mówiły: yellow egg, 

pink egg itd.). Można również zagrad z rodzicem lub z rodzeostwem, wówczas potrzebujemy 

dwóch kompletów pisanek – komu pierwszemu uda się zdobyd wszystkie pisanki? 

 ‘Now we will count some Bunnies’ – Teraz będziemy liczyd zajączki. Potrzebne będą 

zamieszczone poniżej zajączki z liczbami (zał. 3). Prosimy, by Dziecko ułożyło po kolei zajączki, 

wymawiając odpowiedni numery. Teraz można zaśpiewad piosenkę wskazując odpowiednie 

zajączki ‘Ten Bunnies Counting song 1-10’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 ).  

W przerwie pomiędzy liczeniem Dzieci skaczą (jump), biegną (run), chodzą (walk), skaczą  

z nogi na nogę (skip). 

 A teraz zapraszam na storytelling w poszukiwaniu wielkanocnych jajek z lubianą przez Dzieci 

Świnką Peppą – ‘Peppa’s Easter Egg Hunt’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=3m_nh_pB5y8 ) 

 

Życzę wszystkim Elfom, Krasnoludkom i Skrzatom oraz oczywiście ich Rodzinom Zdrowych i 

Spokojnych Świąt Wielkanocnych z daleka od codziennych trosk, które obecnie byd może 

przytłaczają, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce odejdą w niepamięd. 

Pozdrawiam 

Dorota Frąckowiak (dorotasz27@tlen.pl) 
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(Zajączki pochodzą ze strony www.fullofideas.pl) 

 

http://www.fullofideas.pl/

