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Drodzy uczniowie ☺ 

To nasza ostatnia lekcja przed Świętami Wielkanocnymi . Dlatego będzie ona świąteczna . To, co zrobicie , 

zostaje w waszych zeszytach i nie odsyłacie mi . Poznacie nowe słownictwo związane ze Świetami , zwyczaje i 

obyczaje , jakie panują w Anglii  . Dowiecie się wiele ciekawych rzeczy i ozdobicie sobie wasze zeszyty 

króliczkami, koszyczkami itd... Wiem, chłopcy nie będą zbyt zadowoleni ☺ 

TOPIC : Happy Easter .  

 

1. Wpisujemy do zeszytów temat i pod nim słownictwo świąteczne . Można je narysować lub wydrukować 

i wkleić , jeśli ktoś ma taką możliwość . Albo zwyczajnie przepisać . 

2. Bible- biblia  

3. Candy- cukierek 

4. Easter egg – pisanka  

5. Hot-cross bun-  słodka bułka z rodzynkami  

https://www.youtube.com/watch?v=re3gXNTtwig 

POSŁUCHAJ PIOSENKI O WYPIEKANIU TRADYCYJNYCH ŚWIĄTECZNYCH BUŁEK ☺ 

6. Chick- kurczaczek 

7. Daffodil- żonkil  

8. Tulip- tulipan 

9. Crucifixion- ukrzyżowanie  

10. Resurrection- rezurekcja  

11. Cross- krzyż 

12. Easter bunny- zajączek wielkanocny  

https://www.youtube.com/watch?v=re3gXNTtwig


13. Easter basket- koszyczek wielkanocny  

14. Lamb- owieczka  

2 . Popularne zabawy w Anglii zwiazane ze Świętami ☺ 

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, 

schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a nawet drzew przez rodziców. Wygrywa to dziecko, 

któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwanie jajek odbywa się w poranek niedzieli Wielkanocnej. 

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten, którego jajko rozbije się jako 

ostatnie. 

PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i proszą o czekoladowe jajka. A 

w zamian za otrzymanie ich śpiewają piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do następnej 

Wielkanocy.  

3. Wykonaj ćwiczenie . Połącz pasujące ze sobą słowa : 

Easter basket      pisanka  

Lamb       zając  

Easter egg     koszyczek 

Chick       tulipan  

Tulip       kurczaczek  

 

4. Teraz wejdź na link i posłuchaj życzeń świątecznych . Te , które Ci się spodobają , wpisz do zeszytu . 

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/zyczenia-wielkanocne-po-angielsku/ 

Ja ze swojej strony zyczę Wam rodzinnych i ciepłych Świąt , spokoju i nadziei na lepsze jutro . 

 

HAPPY EASTER !!! 
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