
LESSON 

TOPIC:  EASTER - rozpoznajemy i nazywamy symbole oraz zwyczaje 

związane ze świętami Wielkanocy 

Today’s lesson is about Easter.  

Open the book p.78 

Which Easter words do you know in English? 

 

Przypominacie sobie nazwy symboli świątecznych poznane w Bugs Team 1 i 2.: 

Easter bunny, Easter eggs, basket, flowers, ham.  

 

Spójrzcie na zadanie 1. Znajduje się tam flaga na zdjęciu umieszczonym w 

lewym górnym rogu: What country is it?  

 

Let’s find out how people celebrate Easter in the USA. Listen and read.  

 

Dowiecie się, jak obchodzona jest Wielkanoc w USA. Odtwórzcie nagranie nr 1, 

robiąc pauzy po każdym zdaniu, przyjrzyjcie się zdjęciom, które są pomocne w 

zrozumieniu tekstu. 

 

Pod tekstem znajdują się  obrazki, a na nich świąteczne symbole są oznaczone 

literami a–j.  

W tekście nazwy tych symboli są wytłuszczone. Zadanie Wasze polega na 

wskazaniu odpowiedniego elementu zdjęć podczas czytania i słuchania tekstu. 

Odtwarzajcie nagranie, zatrzymując je po każdym zdaniu, proszę o ich śledzenie 

i odnajdowanie poszczególnych zdjęć. Połącz  nazwy z obrazkami- rozwiązane 

wpisz w zeszycie, gdzie pierwsze wytłuszczone słowo to 1 itd… 

 

Wyjaśnienie: 

Easter Egg Roll to tradycyjna zabawa w toczenie pisanek, odbywająca się przed 

Białym Domem – siedzibą Prezydenta USA, a Easter Egg Hunt to zabawy w 

poszukiwanie jajek, najczęściej czekoladowych, w ogrodzie, odbywające się w 

prywatnych ogrodach w różnych krajach anglojęzycznych, nie tylko w USA. 

Easter Parade to tradycyjna parada w różnych miastach USA, podczas której 

uczestnicy zakładają różne nietypowe kostiumy i wymyślne kapelusze. 

 

Time for a song. 

 

Odtwórzcie nagranie nr 2  Posłuchajcie utworu i wskażcie na zdjęciach symbole 

świąteczne wymieniane w piosence.  

 



 

(colourful costume.- kolorowy kostium/kolor ful kostjum/) 

 

Read the quiz and choose 

Spójrzcie na quiz- rozwiążcie go, przepisując całe zdania, ale tylko z 

prawidłowymi odpowiedziami do zeszytu. Będzie on jednocześnie formą 

notatki. 

 

Let’s make the Easter card. 

 Proszę wziąć szablon kartki i pisanek z Zeszytu ćwiczeń- temat na końcu 

EASTER i wykonać polecenie. W środku karty proszę wpisać życzenia: 

Write Easter greetings – „Happy Easter!” 

 

The end 

 

Happy Easter 

See you soon 


