Blok tematyczny: Międzyludzkie więzi
Temat dnia: Boże Narodzenie w polskiej tradycji
Cel lekcji: Systematycznie ćwiczyć stosowanie poprawnych liczebników przy podawaniu daty.
Utrwalać umiejętność rozumienia ze słuchu. Wyeksponować podczas lekcji przesłanie wiersza:
Bądź dobry dla ludzi". Zapoznać z tradycjami i obrzędami związanymi ze świętami Bożego
Narodzenia w Polsce. Umożliwić swobodne wypowiedzi na temat świąt w kraju ojczystym.
Kształtować rozumienie i potrzebę kultywowania zwyczajów świątecznych. Wzbogacić uczniów
o słownictwo związane z tematem. Zapoznać z tradycjami rodzinnymi dotyczącymi Bożego
Narodzenia. Zainspirować do wspólnego działania.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne, ozdoby choinkowe.
Nauczyciel: film, wiersz Kubiaka dla każdego ucznia, tekst z lukami, ozdoby choinkowe.
Zapis w dzienniku: Tradycyjne powtórzenie liczebników podczas podawania daty. Rozumienie ze
słuchu. Film o zwyczajach świątecznych. Gromadzenie informacji. Materiał słownikowy na podstawie
filmu. Rozumienie ze słuchu. Wiersz Tadeusza Kubiaka "Bądź dobry dla ludzi". Uzupełnianie luk
w tekście. Sprawdzanie efektów pracy. Swobodna rozmowa o wierszu. Przesłanie. Opowiadanie N.
o dawnych sposobach ubierania choinki. Wspólne ubieranie choinki. Kolęda po polsku. "Cicha
noc".
Przebieg:
1. Powitanie.
2. Tradycyjne ćwiczenie z liczebnikami. Utrwalanie, powtarzanie.
3. Lekcja rozpoczyna się od obejrzenia filmu o zwyczajach świątecznych. N. prosi uczniów, aby
postarali się zapamiętać jak najwięcej zawartych tam informacji. Sam, wcześniej przygotowuje zestaw
zawartych w filmie najważniejszych informacji. Proponuję do wyboru znajdujący sie na you tube film:
https://www.youtube.com/watch?v=FMwVrU1TUUY
4. Materiał informacyjny i słownikowy na podstawie filmu do wykorzystania dla nauczyciela.
Uczniowie mogą fragment takiej tabeli przepisać , po dokonaniu wyboru i odpowiednich skrótów.
Jeśli N. zdecyduje się na zachowanie całości, powinien przygotować dla uczniów gotową wklejkę :
Choinka

Symbol wiecznego życia, wiecznie zielona

Kolędy

Pieśni bożonarodzeniowe

Spotkanie przy wigilijnym stole

Spotkanie rodzinne, wspólnota, wzajemność

Opłatek

Wykonany jest z niekwaszonego ciasta, oznacza
pojednanie i wolność od nienawiści.
Symbol żłóbka

Siano pod obrusem
Talerz do niespodziewanego gościa

Brzemienna Maria z Józefem też oczekiwali, że
ktoś zaprosi ich do siebie zdrożonych

Ryba, karp

Symbol Jezusa. W tradycji chrześcijańskiej to
symbol odradzającego się życia i znak pierwszych
chrześcijan.

Adwent

Oczekiwanie, skupienie, refleksja, wyciszenie,
uporządkowanie wewnętrzne, gotowość na
przyjęcie Jezusa

Wigilia

czuwanie, przeddzień, czas przebaczenia,
pojednania

Bombki

Dawniej na choince były jabłka

Łańcuch

Symbol szatana

Prezent

Jako symbol obecności w czyimś życiu

Gwiazda na szczycie choinki

Gwiazda betlejemska

Dwanaście dań

Szopka

Symbol dwunastu pokoleń Dawida albo
przekonanie, że parzysta liczba przynosi
szczęście, tłumaczono także , że 12 potraw
oznacza 12 miesięcy w roku, wreszcie, że to 12
apostołów. Tłumaczono także w końcu, że na
stole muszą znaleźć się dary przyrody z czterech
stron: pola, lasu, sadu i wody.
Betlejem

Choinka

Symbol wiecznego życia, wiecznie zielona

5. Rozumienie ze słuchu. N. mówi: Przeczytam wam teraz dwukrotnie wiersz Tadeusza Kubiaka
nawiązujący do Świąt Bożego Narodzenia. Podczas czytania uzupełnijcie luki w tekście, który macie
przed sobą:
Czytanie przez nauczyciela wiersza T. Kubiaka pt. „Wieczór wigilijny”.
6. Sprawdzenie efektu pracy, zapisanie na tablicy poprawnej formy uzupełnionych wyrazów.
7. Krótka rozmowa o wierszu, wskazanie tych samych znaków kulturowych (film i wiersz),
wyeksponowanie przesłania: Istotą chrześcijaństwa jest dobro, którym potrafimy się dzielić
z innymi.
8. Opowiadanie N. o dawnych sposobach ubierania choinki.
9. Praca grupowa. Wspólne ubieranie choinki.
10. Kolęda po polsku. Proponuje naukę kolędy Cicha noc, ponieważ jest znana w wielu językach
świata.
11. Zadanie domowe.
Uzupełnijcie brakujące w opowiadaniu słowa, korzystając z danego zestawu: bombki, łańcuchy,
dzwoneczki, jabłka, orzechy, ozdoby ze słomy i papieru, pierniczki
Ubraliśmy bożonarodzeniowe drzewko. Zawiesiliśmy ....................., ......................... i ............................... ,
które pięknie błyszczą i migocą. Dawniej ludzie ubierali choinkę inaczej. Nie mieli tylu pięknych
ozdób , co dzisiaj. Wieszali ................... , .......................... i ........................... . Pięknie przystrojona choinka
podkreśla nastrój świątecznej radości.

Aneks dla N.
Tadeusz Kubiak

Tadeusz Kubiak

Wieczór wigilijny

Wieczór wigilijny

Z tego lasu, co za rzeką,
przyszła dzisiaj do nas
wyzłocona, wysrebrzona
pięknie przystrojona.

Z tego lasu, co za rzeką,
przyszła dzisiaj do nas
wyzłocona, .........................................
pięknie przystrojona.

Aż zapada nagle wieczór
za tym lasem, rzeką.
Pierwsza gwiazdka się zapala
w niebie gdzieś daleko.
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła na noc.

Aż zapada nagle wieczór
za tym lasem, rzeką.
Pierwsza ................................... się zapala
w niebie gdzieś daleko.
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem............................................. .
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,
karp, jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Na talerzu kluski z makiem,
karp, jak .............................. srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych ....................................... .

Kiedy mama się dzieliła
za mną tym opłatkiem
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.

Kiedy mama się dzieliła
za mną tym ..........................
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.

Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha
bym na drzewach nie darł spodni,
pani w szkole słuchał...

Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha
bym na ............................. nie darł spodni,
pani w szkole słuchał...

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził...
Nagle słyszę, mama szepce:
-Bądź dobry dla ludzi.

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził...
Nagle słyszę, mama szepce:
-Bądź .............................. dla ludzi.

Cicha noc - tekst kolędy
Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
a u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta,

nad Dzieciątka snem,
nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,
Za Anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił…

