Blok tematyczny: Święta w Polsce i na Ukrainie
Temat dnia: Celebrowanie

świąt w Polsce i na Ukrainie

Cel lekcji: Uczeń poznaje najważniejsze święta obchodzone w Polsce i na Ukrainie. Uczeń
wzbogaca swój zasób leksykalny (obchodzić, święta, święto państwowe/religijne, rodzinne
święta, okazja, danie). Uczeń doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczeń umie
opowiedzieć o tradycjach świętowania różnych uroczystości w swoim domu. Uczeń ćwiczy
umiejętność rozumienia ze słuchu.

Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: ilustracje, tekst preparowany.

Zapis w dzienniku:
Przywitanie. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie pracy domowej. Przypomnienie wiadomości
poznanych na ostatniej lekcji. Wprowadzenie do nowego bloku lekcji poświęconych
świętowaniu w Polsce i na Ukrainie. Ćwiczenia wzbogacające zasób leksykalny. Doskonalenie
umiejętności czytania ze zrozumieniem. Kształcenie kompetencji opowiadania o tradycjach
celebrowania rozmaitych świąt. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Dziś rozpoczynamy cykl kilku lekcji związanych ze świętowaniem.
Nauczymy się jak opowiadać o świętach polskich oraz mówić o uroczystościach ukraińskich.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Burza mózgów. Z czym kojarzą ci się święta (pytanie o rzeczowniki)? Jakie są obchody świąt
(pytanie o przysłówki i przymiotniki)? Zapisywanie odpowiedzi uczniów dookoła głównego
słowa w dowolnym porządku.
ŚWIĘTOWANIE
4. Wprowadzenie do tematu nowej lekcji. Uczniowie tworzą krótki katalog najważniejszych
świąt ukraińskich i określają, jakiego typu jest to święto (państwowe, narodowe, religijne,
rodzinne, inne).

5. Uczniowie wysłuchują tekstu przeczytanego przez nauczyciela i następnie nauczyciel wybiera
kilku uczniów, którzy przeczytają tekst na głos. Odpowiedz na pytania.

W Polsce hucznie obchodzi się różne święta. Do najpopularniejszych uroczystości zaliczane są
Święto Konstytucji Trzeciego Maja oraz Święto Wojska Polskiego, ponieważ przypadają w
miesiącach wiosennych i letnich. Te uroczystości są zarówno świętami państwowymi, jak i
religijnymi. Oprócz nich w kraju nad Wisłą obchodzimy wiele wspaniałych rodzinnych świąt z
rozmaitych okazji. Zajadamy się wówczas smakowitymi daniami.

Polacy nie przepadają za świętowaniem.
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Święto Wojska Polskiego przypada zimą
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Obchodzenie świąt może się wiązać z jedzeniem smakowitych dań
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6. Ćwiczenie doskonalące umiejętność opisu. Podział na grupy i polecenie dokonania objaśnienia
przydzielonej fotografii przedstawiającej świętowanie. Ilustracje w aneksie dla nauczyciela.

7. Ćwiczenia ortograficzne. Nauczyciel czyta nazwy polskich miejscowości. Wpisz prawidłowe
litery oraz uszereguj w kolejności alfabetycznej
N...sa Śl....ska, I...awa, Tor.....ń, Aleksandr....w K....jawski, ….yrardów, D....ninów, Stara......owice,
Jabłono.....o,

Fr......bork,

Ł.....dź,

Cie....ocinek,

Milan......wek,G......ywno,

Opo....e,

….alinów,

Pr......szków, Bydgo........, Ra......ejów, Ul....cz, Kr....szwica, El....bietowo, Włoc....a.....ek, Zgie......,
L.....banie,

8. Ćwiczenie z czytania:
W czasie świątecznym czterech ciekawych świata Czeczenów ciągle cierpliwie czekało na
czerstwe pieczywo. Celowo czyhał też Czesław na ciecierzycową ciaparaję czy czajnik ciepłej
czarnej herbaty z czerwonymi owocami.

Zadanie domowe. Opis ilustracji (5-10), którego dokonano na lekcji wpisz do zeszytu.

Aneks dla nauczyciela
Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz, Ciechocinek, Duninów, Elżbietowo, Frombork, Grzywno,
Halinów, Iława, Jabłonowo, Kruszwica, Lubanie, Łódź, Milanówek, Nysa Śląska, Opole, Pruszków,
Radziejów, Starachowice, Toruń, Ulucz, Włocławek, Zgierz, Żyrardów
Polacy nie przepadają za świętowaniem.
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