Drodzy Rodzice,
zbliża się wyjątkowy czas - już za moment Wielkanoc. Z tej okazji słownictwo i zabawy w tym
tygodniu będą związane ze świętowaniem. W krajach anglojęzycznych dzieci grają w specjalne gry
wielkanocne, które i ja wam dziś zaproponuję - mam nadzieję, że sprawią wam dużo frajdy!
Wesołych, zdrowych i
spokojnych świąt Wielkiej
Nocy!
Celina Wolf

EASTER
Easter (ister) - Wielkanoc
Easter bunny (ister bani) Zajączek

Easter eggs (ister egs) - pisanki
Basket (basket) - koszyczek
Lamb (lam) - baranek
Chick (czik) - kurczątko
Happy Easter (hepi ister) - Wesołych Świąt Wielkanocnych
Na początek proponuję kilka piosenek - tym razem o Zajączku. Z łatwością można znaleźć je w
serwisie Youtube:
1. The way the bunny hops - na melodię popularnej piosenki ,,Koła autobusu kręcą się”. Dzieci
naśladują ruchy wielkanocnego zajączka - https://youtu.be/hb9tt7LiYrc
2. Ten Easter Bunnies - piosenka o dziesięciu bardzo ruchliwych zajączkach, które skaczą,
biegają, spacerują i przeskakują przez płotki, co dzieci razem z nimi mają pokazywać:)
https://youtu.be/Tyyh8rhwKQ8

ZABAWY
1. MAGICZNA TORBA. W materiałowej/plastikowej torbie lub worku chowamy figurkę zajączka,
pisankę, koszyczek, baranka i kurczątko. Dziecko nie może zajrzeć do środka, jego zadaniem
jest za pomocą dotyku odgadnąć, co znajduje się w torbie.
Kolejno wyjmujemy przedmioty pytając dziecko z czym mu się
kojarzą. Nazywamy je po angielsku.
2. GRA W KRĘGLE. Przygotowujemy wspólnie z dzieckiem
proste obrazki zajączka, koszyczka, pisanek, baranka i
kurczątka (można zrobić podwójnie - przydadzą się do gry w
memory). Obrazki podklejamy kolorowym papierem (obojętnie
jakim, ważne, żeby nic nie prześwitywało), a potem
rozkładamy je na podłodze. Na obrazkach ustawiamy kręgle
(mogą to być też np. plastikowe butelki). Dziecko próbuje je
przewrócić i mówi co przedstawia ilustracja, na której stał
wywrócony kręgiel.

3. JAJKA DO KOSZYCZKA. Przygotowujemy koszyczek i (jeśli mamy) plastikowe jajka np. po
Kinder Niespodziance. Do zabawy można tez użyć zwykłej kartki, którą zgniatamy w kształt
jajka. Jeśli używamy plastikowych jajek, do środka wkładamy mały rysunek jakiegoś
wielkanocnego słowa - dziecko otwiera zabawkę, nazywa po angielsku słowo i celuje do
koszyczka. Za każdy celny rzut można przewidzieć małą nagrodę ;) Jeśli zaś użyjemy kartek,
to przed zgnieceniem rysujemy na nich obrazki a potem postępujemy tak jak z plastikowymi.
4. POLOWANIE NA JAJKA. To jedna z gier uwielbiana przez dzieci z krajów anglojęzycznych,
a i w Polsce zyskuje już zainteresowanie. Zabawa polega na wcześniejszym ukryciu przez
rodzica/starsze rodzeństwo jajek w domu lub ogródku, jeśli jest taka możliwość. Jajka mogą
być papierowe/ tekturowe lub np czekoladowe. Można je przygotować w rożnych kolorach
i dodatkowo poćwiczyć nazwy kolorów po angielsku. Dziecko dostaje koszyczek (lub jakiś
pojemnik), do którego ma pozbierać jajka.

Przygotowałam dla Was jeszcze kilka dodatkowych materiałów, do wykorzystania w miarę chęci
i możliwości:

- Kolorowanki: https://itsybitsyfun.com/wp-content/uploads/2017/03/Easter-Coloring-Pages.pdf
- Pisankowe memory - szukanie par tych samych jajek, które można potem ozdobić:
http://kizclub.com/Topics/holiday/eggmatch.pdf

- Koszyczek wielkanocny do samodzielnego złożenia:
http://www.kizclub.com/craft/Easter/easter.pdf

- Zbiór materiałów wielkanocnych do dowolnego wykorzystania. Można obrazki przeciąć na pół
(lub dla starszych na kilka części) i dać dzieciom do złożenia jak puzzle:
http://www.kizclub.com/Clipart/bulletinboard/Easter.pdf

- Wielkanocna gra planszowa: https://mrprintables.com/printable-board-games-egg-hunt.html
Można ją bez problemu pobrać na samym dole strony tam gdzie napis DOWNLOADS.
Jej zasady są bardzo podobne do GRZYBOBRANIA, które pewnie większość dzieci zna.
ZASADY GRY:
1. Trzeba przygotować kostkę, pionki, papilotki na muffinki lub jakieś małe pojemniczki na jajka,
nożyczki i klej;
2. Osoba, która nie będzie brała udziału w rozgrywce chowa wydrukowane jajka;
3. Wydrukowane jajka rozkładamy na dowolnym miejscu na planszy; nawet po kilka na jednym
polu; można je też schować w stodole, kurniku, pod kurą i w ulu (trzeba je wyciąć i umieścić na
planszy);
4. Zaczynamy na polu „START HERE”, rzucamy kostką i idziemy obojętnie którą ścieżką. Jeśli
trafimy na pole z pisanką, zabieramy ją;
5. Gra kończy się, gdy któryś z zawodników dojdzie do mety. WAŻNE! Niektóre jajka mają
podwójną punktację (double points) więc liczymy za nie więcej punktów.
MIŁEJ ZABAWY!

