
117BOŻE NARODZENIE

Boże Narodzenie

1a. Proszę podpisać obrazek.

1b. Co to jest?

kartka świąteczna prezenty bombki łańcuch choinkowy 

Święty Mikołaj choinka lampki choinkowe gwiazda

a) Świąteczne drzewo z igłami: .............................................................................

b) Świeci na niebie: ...............................................................................................

c) Przynosi je Święty Mikołaj: ................................................................................

d) Lepimy go ze śniegu: .........................................................................................

e) Wysyłamy na niej życzenia: ...............................................................................

f) Wieszamy je na choince: ....................................................................................

...........................
............................

............................

......................................................

............................

............................

...........................

............................

............................

............................

............................
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2. Co to jest? Proszę dopasować słowa.

3. Na wigilijnym stole powinno być 12 potraw. Oto niektóre z nich. 
Proszę podpisać obrazki. 

1) ................................................ – dzień 

przed Bożym Narodzeniem (24 grudnia).

Tego dnia jemy świąteczną kolację.

2) ................................................. – pieśń 

śpiewana w Boże Narodzenie.

3) ............................................. – dzielimy 

się nim przed wigilijną kolacją.

4) ..................................................... – bez 

mięsa.

opłatek postny Wigilia kolęda

barszcz z uszkami       makowiec       pierogi z kapustą i grzybami

karp       śledź       sernik

....................................... ....................................... .......................................

....................................... ....................................... .......................................
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4b. Proszę odpowiedzieć na pytania.

O mnie Moja klasa Strona główna Kontakt

DzieńZaDniem

DOMINIK.NOWAK
DzieńZaDniem

  
24 XII /poniedziałek/

Nareszcie Święta!
Uwielbiam Boże Narodzenie, to najpiękniejsze święto w roku. Kilka dni przed
świętami mama robi w domu wielkie sprzątanie i wysyła świąteczne kartki 
z życzeniami do rodziny i przyjaciół. Tata przynosi do domu zieloną choinkę. Wieszamy
na niej bombki, łańcuchy i lampki choinkowe. 
W Wigilię przyjeżdżają do nas goście: babcia, dziadek i wujek Antoni z rodziną. 
Mama robi pyszne jedzenie. Tradycyjnie na wigilijnym stole powinno być 12 postnych 
potraw, na przykład: barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, karp i śledź.
Musi być też coś słodkiego: makowiec, sernik albo piernik.
W wigilijny wieczór wszyscy czekają aż pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie – to
znak, że można podzielić się opłatkiem i siadać do stołu. Tego dnia wszyscy się cieszą 
i śpiewają kolędy. W nocy, kiedy smacznie śpimy, przychodzi Mikołaj i zostawia pod
choinką prezenty.
O! Widzę już pierwszą gwiazdkę na niebie. Czas siadać do stołu.
Życzę wszystkim wesołych Świąt!
Dominik

4a. Proszę przeczytać wpis na blogu Dominika.

a) Co robimy przed świętami?

……………………………………………………………………………….............………………………………….. .
b) Ile potraw powinno być na wigilijnym stole?

……………………………………………………………………………….............………………………………….. .
c) Jakie potrawy powinny być na wigilijnym stole?

……………………………………………………………………………….............………………………………….. .
d) Na co czekamy przed rozpoczęciem kolacji?

……………………………………………………………………………….............………………………………….. .
e) Co robimy przed kolacją?

……………………………………………………………………………….............………………………………….. .
f) Co śpiewamy w święta?

……………………………………………………………………………….............………………………………….. .
g) Kto przychodzi w nocy?

……………………………………………………………………………….............………………………………….. .
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5. Proszę posłuchać piosenki świątecznej, wpisać brakujące słowa, 
a potem ją zaśpiewać.

6a. Proszę przeczytać życzenia świąteczne. Czego życzy się w Twoim
kraju?

piękny 

ciepły 

zapach 

radość 

ziemia 

jeden 

ziemi 

ptaki

Dzień jeden w roku
Jest taki dzień, bardzo .............................. 1, choć grudniowy. 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 
Jest taki dzień, w którym ..............................2 wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Niebo ziemi, niebu .............................. 3, 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, .............................. 4 drzewom, 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.

Jest taki dzień, tylko ..............................5 raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień,  ..............................6 dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Niebo ..............................7, niebu ziemia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie, 
Noc igliwia ..............................8 niesie

słowa: Krzysztof Dzikowski
muzyka: Seweryn Krajewski

wykonanie: Czerwone Gitary
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6b. Proszę przeczytać życzenia na wesoło.

By Ci wszystko pasowało,

By kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie, 

By wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

By smaczniejszy był opłatek.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

Nie połykaj z karpia ości.

Nie jedz bombek, lep bałwana,

w Nowy Rok baw się do rana.

7. Proszę uzupełnić list do Świętego Mikołaja.

Projekt

Proszę przynieść do szkoły kolorowy papier, nożyczki, flamastry, klej 
i zrobić kartkę świąteczną. Proszę podarować kartkę osobie, którą lubisz.

Kochany Święty Miko aju!
Na ywam się ............................................. i mam .......... lat.
Nied ugo są święta, a ja ju  nie mogę się doc ekać Twojej
wi yty. Jestem bard o gr ec nym d ieckiem, pr e  ca y rok
pilnie się uc ę i pomagam mamie.
Dlatego chcę dostać pod choinkę:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Mam nad ieję, e odwied is  mnie w tym roku!
Po drawiam!

1.

2.

3.


