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Our Easter Traditions



Zamiast wstępu. 
Dziękuję Ci bardzo za Twoją chęć do nauki z dzieckiem i życzę Ci 
owocnej pracy ze swoją pociechą.  

Jak pracować z Kartami Pracy? Tak jak chcesz i jest Ci to potrzebne. 
Idealnie byłoby przeczytać i posłuchać audio lub obejrzeć wideo w 
tym samym czasie, następnie pisać po śladzie lub w miejscach na 
notatki, a na końcu układać własne wypowiedzi ustne.  

Jeśli zdarzy się jakieś słowo, które nie jest przetłumaczone, to nie jest 
to przypadkowe. Ja chcę żebyście używały translatorów. Ja sama 
używam DIKI do pojedynczych słówek a Google Translate do zdań i 
długich tekstów. Polecam! 

Nie ma tutaj podziału na klasy, ponieważ każda klasa inaczej 
przerabia materiał w zależności od szkoły i nauczyciela. Nie ma więc 
jasnej i precyzyjnej sytuacji w naszej polskiej edukacji co do zakresu 
materiału. 

Pamiętaj, że nie jesteś sama i na naszej grupie na Facebooku możesz 
zawsze się ze mną skontaktować jeśli masz jakiekolwiek pytania 
merytoryczne. Tutaj jest link: UczymySwojeDzieciAngielskiego 
Na koniec mam do Ciebie prośbę: 

Nie kopiuj, proszę, mojego mini-ebooka i nie rozpowszechniaj go w 
nielegalny sposób, bo robiąc to, nie szanujesz mojej pracy. 

Autor: Sylwia Rytarowska,  
Tytuł: Our Easter Traditions 
grafika: prettygrafik.com i freepik.com 
Wydawca: Sylwia Rytarowska 
myfamilyenglish.pl ©  
Union Jack Sp. z o.o. 2020 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub 
fragmentu 
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest 
zabronione.  
Wszelkie znaki występujące w tekście są 
zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź 
towarowymi ich właścicieli.

https://www.diki.pl/
https://translate.google.pl/
https://www.facebook.com/groups/UczymySwojeDzieciAngielskiego
http://prettygrafik.com


Wielkanocne słówka: przepisz i przetłumacz słówka:
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a prayer book a chalice an Easter egg

a church an easter basket boxwood

a chick a bunny myfamilyenglish.pl

słowniczek:

9
a lamb



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

This is me and my family.
Jestem polską dziewczynką.
I’m a Polish girl.

Hello I’m Julia.
Cześć, jestem Julia.

To ja i moja rodzina.
This is me and my family.

Jestem polską dziewczynką.

I’m a Polish girl.

Hello I’m Julia.

Cześć, jestem Julia.

To ja i moja rodzina.

Easter preparation and celebration.

słowniczek:



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

This is me and my family.

Jestem polską dziewczynką.

I’m a Polish girl.

Hello I’m Julia.

Cześć, jestem Julia.

To ja i moja rodzina.

Easter preparation and celebration.
pisanie



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania

np. o sobie 
 i swojej 
rodzinie



My przygotowujemy się do

napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

We prepare for Easter.

We are together.
My jesteśmy razem.

Świąt Wielkanocnych.

My przygotowujemy się do

We prepare for Easter.

We are together.

My jesteśmy razem.

Świąt Wielkanocnych.

Easter preparation and celebration.

słowniczek:



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

My przygotowujemy się do

We prepare for Easter.

We are together. My jesteśmy razem.

Świąt Wielkanocnych.

Easter preparation and celebration. słowniczek:



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania



napisz  
po  
śladzie:Easter preparation and celebration.

Prezentacja materiału

From Tuesday to Monday.

It all takes a week.

To wszystko trwa tydzień.

słowniczek:

Od wtorku do poniedziałku.
From Tuesday to Monday.
From Tuesday to Monday.

From Tuesday to Monday.

It all takes a week.

To wszystko trwa tydzień.

Od wtorku do poniedziałku.



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

From Tuesday to Monday.

It all takes a week.

To wszystko trwa tydzień.

Od wtorku do poniedziałku.

Easter preparation and celebration.



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania

np. o swoich 
przygoto- 
waniach



My idziemy na zakupy.

Prezentacja materiału

We go shopping.

On Tuesday…
We wtorek…

We buy a lot of food.

My kupujemy dużo jedzenia.

My idziemy na zakupy.
We go shopping.

On Tuesday…
We wtorek…

We buy a lot of food.

My kupujemy dużo jedzenia.

Easter preparation and celebration.

słowniczek:

napisz  
po  
śladzie:



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

My idziemy na zakupy.

We go shopping.

On Tuesday…
We wtorek…

We buy a lot of food.
My kupujemy dużo jedzenia.

Easter preparation and celebration.

pisanie



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania



My znowu idziemy na zakupy.

napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

We go shopping again.

On Wednesday…

W środę…

We buy Easter decorations.
My kupujemy Wielkanocne

dekoracje.

My znowu idziemy na zakupy.

We go shopping again.

On Wednesday…
W środę…

We buy Easter decorations.

My kupujemy Wielkanocne

dekoracje.

Easter preparation and celebration.

słowniczek:



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

My znowu idziemy na zakupy.

We go shopping again.

On Wednesday… W środę…

We buy Easter decorations.

My kupujemy Wielkanocne

dekoracje.

Easter preparation and celebration.

pisanie



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania

pisanie



My dekorujemy nasz dom.

napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

We decorate our home.

On Thursday…

W czwartek…

It is colourful and festive.
On jest kolorowy i uroczysty.

My dekorujemy nasz dom.

We decorate our home.

On Thursday…
W czwartek…

It is colourful and festive.

On jest kolorowy i uroczysty.

Easter preparation and celebration.

słowniczek:



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

My dekorujemy nasz dom.

We decorate our home.

On Thursday…
W czwartek…

It is colourful and festive.

On jest kolorowy i uroczysty.

Easter preparation and celebration.

pisanie



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania

pisanie



My gotujemy tradycyjne 

napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

We cook traditional Easter food.

On Friday…
W piątek…

Wielkanocne jedzenie .
We also prepare Easter eggs.

My też przygotowujemy pisanki.

My gotujemy tradycyjne 
We cook traditional Easter food.

On Friday…
W piątek…

Wielkanocne jedzenie .

We also prepare Easter eggs.

My też przygotowujemy pisanki.

Easter preparation and celebration.

słowniczek:



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

My gotujemy tradycyjne 

We cook traditional Easter food.

On Friday…
W piątek…

Wielkanocne jedzenie .
We also prepare Easter eggs.

My też przygotowujemy pisanki.

Easter preparation and celebration.

pisanie



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania

pisanie



My przygotowujemy tradycyjny 

napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

We prepare traditional Easter basket.

On Saturday…
W sobotę…

Wielkanocny koszyk.
We go to church to bless it.

Idziemy do kościoła poświęcić go.

My przygotowujemy tradycyjny 

We prepare traditional Easter basket.

On Saturday…
W sobotę…

Wielkanocny koszyk.

We go to church to bless it.

Idziemy do kościoła poświęcić go.

Easter preparation and celebration.

słowniczek:



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

My przygotowujemy tradycyjny 

We prepare traditional Easter basket.

On Saturday…

Wielkanocny koszyk.

We go to church to bless it.

Idziemy do kościoła poświęcić go.

Easter preparation and celebration.

W sobotę…

pisanie



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania

pisanie



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

Easter preparation and celebration.

słowniczek:

My jemy tradycyjne  

We eat traditional Easter breakfast.
On Sunday… W Niedzielę…

Wielkanocne śniadanie.

It is a festive and important day.

To uroczysty i ważny dzień.

My jemy tradycyjne  

We eat traditional Easter breakfast.

On Sunday… W Niedzielę…

Wielkanocne śniadanie.

It is a festive and important day.

To uroczysty i ważny dzień.



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

Easter preparation and celebration.

My jemy tradycyjne  

We eat traditional Easter breakfast.

On Sunday…
W Niedzielę…

Wielkanocne śniadanie.

It is a festive and important day.

To uroczysty i ważny dzień.

pisanie



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania

pisanie



My bawimy się, dużo jemy

napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

We cook play, eat  a lot and walk.
On Monday… W Poniedziałek…

We spend time together with our family.

My spędzamy czas razem z rodziną.

Easter preparation and celebration. słowniczek:

i spacerujemy. 

My bawimy się, dużo jemy

We cook play, eat  a lot and walk.

On Monday… W Poniedziałek…

We spend time together with our family.

i spacerujemy. 

My spędzamy czas razem z rodziną.



napisz  
po  
śladzie:

Prezentacja materiału

Easter preparation and celebration.

My bawimy się, dużo jemy

We cook play, eat  a lot and walk.

On Monday…

W Poniedziałek…

We spend time together with our family.

My spędzamy czas razem z rodziną.

i spacerujemy. 

pisanie



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania

pisanie


