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

lat niech żyje nam!

Cel lekcji: Uczeń poznaje nowe słownictwo (dzień wolny, impreza, urodziny, imieniny, chrzciny,
ślub). Uczeń doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczeń ćwiczy umiejętność pracy
w grupach. Uczeń kształci kompetencję rozumienia ze słuchu. Uczeń potrafi wskazać cechy
charakterystyczne świętowania w Polsce.

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

Zapis w dzienniku:
Przywitanie. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie pracy domowej. Przypomnienie wiadomości
poznanych na ostatniej lekcji. Wprowadzenie nowej leksyki związanej z typowymi polskimi
świętami. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenie umiejętności pracy w
grupach. Kształcenie kompetencji rozumienia ze słuchu. Konstruowanie wypowiedzi na temat
cech charakterystycznych świętowania w Polsce.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o ważnych uroczystościach rodzinnych, które
są świętowane w Polsce.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Liczebniki z nawiasu zapisz cyfrą.
W tym roku przypada (setna) …...... rocznica Bitwy Warszawskiej
Babcia kończy (dziewięćdziesiąt dziewięć) …....... lat. Z tej okazji wyprawiamy wielką fetę.
Od przyjaciół na (osiemnastkę) …....... dostał wiele prezentów.
Za rok będziemy obchodzić srebrny jubileusz, czyli (dwudziestopięciolecie) …........

4. W poniższym tekście popraw błędy:
W polsce dzień volny od pracy jest szczegoolnie celebrowany. Zazwychaj imprezami towarzyszy
chuczne świentowanie. Urochystości takie jak urodzinom czy imieninom są bardzo popularne.
Oprucz tego Polaki lubią kszciny i toważyszące ślubą weselia.

5. Wysłuchaj tekstu przeczytanego przez nauczyciela. W grupach uzupełnijcie luki,
wypiszcie z tekstu przymiotniki oraz dokonajcie ich stopniowania, następnie wskażcie
prawidłową odpowiedź.
Tradycja ob…..odzenia imienin jest w Polsce gł…..biej osadzona, niż świ….towanie
urodzin. Pami…..tam świętowania imienin moi…. rodziców i i... znajomych, zastawione
stoły i ….uczne: „Sto lat”. W dzisiejszych latach obserw….ję tendencję do k…..ltywowania
urodzin, zwła……..a pośr….d młodych os….b. Ale t….eba pami….tać, że to imieniny s….
naszą star…. tradycją i to zwi….zaną z p….yjmowaniem ch….tu świętego, bo pop….ez
ot…..ymane imię …..łowiek staje się osobą, którą B….g zna i wywołuje. Po….ątkowo
preferowano imiona świ….tych i błogosławionych, by z …..asem nadawać dziecku imię
takie, kt….re pojawiało się w rodzinie l….b takie, kt….re podobało się rodzicom. Dzień
ob…..odzenia imienin najpierw wybierano najbli….szy dacie …..rodzin, potem jednak
stawał się dniem …..ybranym w okre…..lonym miesi…...cu, bo Jan, czy Maria – imiona
bardzo pop…..larne – mają swoje świ…..to w ka….dym miesiącu. Imi….. niesie te…. ze
sobą swoje po…..odzenie i określenie ce….. charakter…. .
[http://bagietka.pl/imieninowa-tradycja/ ]
Świętowanie imienin ma w Polsce dłuższą tradycję niż obchodzenie urodzin.
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Imieniny obchodzono skromnie.
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Jest to tradycja wywodząca się z chrześcijaństwa

P

F

Sposób wybierania imienia dla dziecka zmieniał się
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Imię nie może wskazywać na cechy charakteru osoby, która je nosi
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6. Ćwiczenie czytania tekstu po polsku
Wczoraj wieczorem wybraliśmy się wraz z wybranką na wyborną wieczerzę w wytwornej
restauracji. Wśród wykwintnych dań wybraliśmy właściwe pozycje: wątroba wieloryba i
włoszczyzna wygotowana z rozumu.

Zadanie domowe
Krótko (5-10 zdań) opisz charakterystyczne cechy świętowania w Polsce.
Aneks dla nauczyciela
W Polsce dzień wolny od pracy jest szczególnie celebrowany. Zazwyczaj imprezom towarzyszy
huczne świętowanie. Uroczystości takie jak urodziny czy imieniny są bardzo popularne. Oprócz
tego Polacy lubią chrzciny i towarzyszące ślubom wesela.

Tradycja obchodzenia imienin jest w Polsce głębiej osadzona, niż świętowanie urodzin.
Pamiętam świętowania imienin moich rodziców i ich znajomych, zastawione stoły i
huczne: „Sto lat”. W dzisiejszych latach obserwuję tendencję do kultywowania urodzin,
zwłaszcza pośród młodych osób. Ale trzeba pamiętać, że to imieniny są naszą starą
tradycją i to związaną z przyjmowaniem chrztu świętego, bo poprzez otrzymane imię
człowiek staje się osobą, którą Bóg zna i wywołuje. Początkowo preferowano imiona
świętych i błogosławionych, by z czasem nadawać dziecku imię takie, które pojawiało
się w rodzinie lub takie, które podobało się rodzicom. Dzień obchodzenia imienin
najpierw wybierano najbliższy dacie urodzin, potem jednak stawał się dniem wybranym
w określonym miesiącu, bo Jan, czy Maria – imiona bardzo popularne – mają swoje
święto w każdym miesiącu. Imię niesie też ze sobą swoje pochodzenie i określenie cech
charakteru.
Określone – bardziej określone – najbardziej określone
popularne – popularniejsze - najpopularniejsze
Święty – świętszy - najświętszy
bliski – bliższy - najbliższy
Młody – młodszy - najmłodszy
stara – starsza - najstarsza
Zastawione – bardziej zastawione – najbardziej zastawione
huczne – huczniejsze – najhuczniejsze
Świętowanie imienin ma w Polsce dłuższą tradycję niż obchodzenie urodzin.
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