
08.04.2020 ANGIELSKI 5-6 latki (Grupa III, IV i V) 

Kochane Dzieciaki! Drodzy Rodzice! 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia!  Chciałabym już bardzo niedługo spotkać się z 

dziećmi w przedszkolu!  

 

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc - po angielsku Easter. W tym 

roku święta będą inne niż zwykle. Raczej nikt z nas nie wybiera się na pocztę 

po znaczki. Dlatego też dzisiaj mam dla Was propozycję wykonania niezwykłych 

kartek świątecznych! 
 

1. WYKONANIE KARTKI ŚWIĄTECZNEJ  

(Cel: rozwijanie kreatywności, ćwiczenia małej motoryki – praca z nożyczkami) 

Polecam dzieciom (przy wsparciu rodziców) wykonanie kartek z różnych materiałów, które 

mamy w domu. Nikt teraz nie powinien chodzić po zakupy, które nie są konieczne, a poza 

tym możemy dać niektórym niepotrzebnym już materiałom „drugie życie”. 

Kartki mogą mieć tylko jedną stronę i nie muszą mieć przyklejonych elementów! Wystarczy 

je tylko ułożyć, następnie zrobić zdjęcie a potem rozesłać do wszystkich których lubimy i 

kochamy! 

 

 

Moje kartki zostały zrobione z:  

 niepotrzebnych przekładek do segregatora, 

 pudełka po czekoladkach, 

 pasków materiału ze starych koszulek, 



Można też wykorzystać:  

 kawałki kolorowego papieru,  

 naklejki,  

 niepotrzebne torebki na prezenty, 

Jeśli nie będziemy przyklejać elementów, możemy je wykorzystać kilka razy! 

 

2. WIELKANOCNE SŁOWNICTWO (EASTER VOCABULARY) 

(Cel: poznanie słownictwa związanego ze zbliżającymi się świętami) 

Z okazaji zbliżających się świąt warto zadbać, żeby dzieci poznały kilka nowych słów: 

 

 

Wyżej wymienione słówka, oraz kilka innych znajdziemy na stronie British Council 

LearnEnglish Kids pod hasłem: Easter Flashcards.  

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards/easter-flashcards 

 



3. GRA (EASTER GAME) 

(Cel: utrwalenie nowego słownictwa, inna forma ćwiczenia – ćwiczenie do wykonania 

na ekranie komputera) 

 

Ciekawym sposobem na utrwalenie poznanego słownictwa może być zagranie w grę ze 

strony British Council LearnEnglish Kids. Gra polega na dopasowaniu napisów do 

odpowiedniego obrazka. Oczywiście 5-6 latki nie potrafią jeszcze czytać, a zwłaszcza po 

angielsku  ale w ćwiczeniu można kliknąć wymowę danego słówka. Tego typu 

ćwiczenia wspierają późniejszą naukę czytania, a poza tym mam nadzieję, że taka formuła 

ćwiczenia będzie dla dzieci ciekawa i zabawna.  

 

Ćwiczenie dostępne jest pod linkiem poniżej.     

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter 
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