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upominek       kalendarz       kwiaty       kartka imieninowa
goście       solenizantka       przyjęcie imieninowe       poczęstunek

poczęstunek     przyjęcie     upominek     solenizant     patron     drobny

1a. Proszę podpisać rysunek. 

1b. Proszę dopasować słowa do wyjaśnień.

1. ............................  – ten, kto się kimś opiekuje (opiekun)
2. ............................ – osoba, która świętuje imieniny lub urodziny
3. ............................ – mały, niewielki
4. ............................ – spotkanie przy stole z zaproszonymi gośćmi
5. ............................ – jedzenie i napoje, które podajemy gościom
6. ............................ – mały prezent

0. ..................................
1. ..................................
2. ..................................

3. ..................................
4. ..................................
5. ..................................

6. ..................................
7. ..................................

kalendarz
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Lipiec

26
Anny, Joachima
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imiona     solenizantowi     zapomnieć     upominek     poczęstunkiem
obchodzić     wysłać     pierwszą     imieniny     imię     kalendarzu

1c. Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki. 

2. Czy wiesz, jakie są najpopularniejsze imieniny w Polsce? Proszę 
dokończyć zdania.

1d. Proszę dopasować wyrazy.

Kiedy się rodzimy, rodzice dają nam .................0. W kalendarzu w każdym dniu 
roku znajdujemy różne .........................1. Według tradycji należały one do osób  
uznawanych dziś za święte. ...........................2 to nie tylko dzień patrona 
konkretnego imienia, lecz także dzień świąteczny dla osoby, która to imię 
nosi. Jeśli w .........................3 to samo imię powtarza się kilka razy w roku, 
wybieramy najczęściej .........................4 datę po dniu naszych urodzin. Aby nie 
............................5 o imieninach ważnych dla nas osób, często zaznaczamy je  
w kalendarzu.

W Polsce dorośli wolą .........................6 imieniny niż urodziny. W tym dniu 
składamy ....................................7 życzenia – osobiście lub przez telefon. Możemy 
mu też dać drobny .............................8 lub kwiaty albo ............................9 kartkę  
imieninową. Z tej okazji można też zorganizować przyjęcie imieninowe  
z ........................................10  dla rodziny i przyjaciół.

imię

0. obchodzić
1. składać
2. zorganizować
3. wysłać
4. nie zapomnieć
5. dać
6. zaznaczyć

a) upominek
b) przyjęcie
c) o imieninach
d) imieniny
e) datę w kalendarzu
f) życzenia
g) kartkę

0. .........................................................
1. .........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................
4. .........................................................
5. .........................................................
6. .........................................................

obchodzić imieniny

marzec
czerwiec

lipiec listopad

12 Grzegorza
13 Krystyny 24 Jana

29 Piotra 
      i Pawła

25 Krzysztofa
26 Anny

25 Katarzyny
30 Andrzeja

grudzień
4 Barbary
24 Adama,     
      Ewy
31 Sylwestra
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3b. Proszę odpowiedzieć na pytania.

0. Dwunastego marca imieniny obchodzi ....................... .

1. Dwudziestego dziewiątego czerwca imieniny obchodzą .................................... .

2. Dwudziestego szóstego lipca imieniny obchodzi ............................. .

3. Trzydziestego listopada imieniny obchodzi ................................... .

4. Czwartego grudnia imieniny obchodzi ......................................... .

5. Dwudziestego czwartego grudnia imieniny obchodzą ........................................ .

Grzegorz

3a. Proszę przeczytać wpis na blogu i powiedzieć, jak rodzina Dominika 
przygotowuje się do imienin mamy.

DOMINIK.NOWAK
DzieńZaDniem

  

24 VII /czwartek/

Zbliża się dzień, który bardzo lubimy w naszej rodzinie. W sobotę moja mama 
będzie miała imieniny. Zawsze przychodzą goście i jest wesoło, a mama cały dzień 
odbiera telefony z życzeniami, śmieje się i żartuje. 

W tym roku moja siostra zrobi dla mamy kartkę z życzeniami, na której będą 
nasze zdjęcia, ja kupię jej piękne róże, a tata najnowszą książkę Olgi Tokarczuk.  
W sobotę po południu przyjdą dziadkowie oraz ciocie i wujkowie z dziećmi. Dorośli 
będą siedzieli przy stole, będą jedli i rozmawiali, a ja będę się bawił z kuzynami. 

Jutro wszyscy będziemy przygotowywali poczęstunek na przyjęcie. Będą różne 
sałatki, pyszne ciasto, owoce i lody. Już nie mogę się doczekać! 
A Wy co myślicie o takim świętowaniu? Podoba się Wam?
Dominik

O mnie Moja klasa Strona główna Kontakt

DzieńZaDniem

0. Jakie rodzinne święto będzie w sobotę? ............................................. .

1. Jak ma na imię mama Dominka? ......................................................... .

2. Co przygotuje siostra Dominika? ......................................................... .

3. Co Dominik da mamie? ....................................................................... .

4. Jaki prezent kupi tata? ......................................................................... .

5. Co będą jedli goście? ........................................................................... .

Imieniny mamy Dominika
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0. Od świętej Anki zimne wieczory  
    i ranki. (26 VII)

a) Gdy na początku grudnia jest
    ciepło, pod koniec roku będzie mróz.

1. Barbara po wodzie (4 XII), 
    Boże Narodzenie po lodzie. (25 XII)

b) Jeśli pod koniec września pada
    deszcz, zima nie będzie mroźna.

2. Na świętego Grzegorza idzie zima
    do morza. (12 III)

c) Najdłuższa noc w roku jest z 21 
    na 22 grudnia.

3. Jeśli deszcz na Michała, 
    zima będzie nietrwała. (29 IX)

d) Słoneczna pogoda w połowie
    sierpnia oznacza ciepłą jesień.

4. Na Tomasza najdłuższa noc nasza.
    (21 XII)

e) Od końca lipca noce robią się coraz
    bardziej chłodne.

5. Gdy Zuzanna z pogodą chadza,
    piękną jesień przyprowadza. (11 VIII)

f) Od połowy marca dni robią się
    coraz cieplejsze.

4a. Czy wiesz, co oznaczają te przysłowia? Proszę je połączyć  
z odpowiednim wyjaśnieniem.

0 1 2 3 4 5
e

4b. Czy w twoim kraju są przysłowia z imionami? Jakie? Co oznaczają?

5. Proszę przeczytać wiersz, a następnie odpowiedzieć na pytania.

Tadeusz Śliwiak
Imieninowy prezent

Myślę i myślę już od godziny:

Co kupić tacie na imieniny?

Może futerał na okulary?

Tytoń fajkowy? Skarpet dwie pary?

Pasek ciut dłuższy? (Bo tata utył)...

Płyn po goleniu? Płytę Grechuty?

Wiem, co do gustu przypadnie tacie!

Prezent wspaniały!

Prezent w postaci

lokomotywy z wagonikami,

ze światełkami, z semaforami.

Kupił mi taką przed rokiem prawie,

lecz nie pozwolił mi się nią bawić.

Sam ją po szynach puszczał w pokoju.

Kupię mu taką.

Będzie miał swoją.
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6b. Proszę ułożyć życzenia w odpowiedniej kolejności.

1. Dlaczego syn chce kupić ojcu na imieniny kolejkę?
2. Dlaczego ojciec, a nie syn bawi się kolejką?
3. Jaki prezent na imieniny można kupić tacie, a jaki mamie?

6a. Proszę przeczytać życzenia na kartkach imieninowych i powiedzieć, 
kim mogą być dla siebie te osoby?

Kochana Basiu,
z okazji imienin dużo zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień i spełnienia marzeń

życzy Marek

Lublin, 04.12.2020

Szanowna Pani,
z okazji imienin życzymy Pani wszystkiego
najlepszego! Dużo zdrowia, szczęścia oraz
sukcesów w pracy!

Uczniowie klasy VI

Kraków, 26 VII 2019

24.12.2019     powodzenia w pracy 
Twoich imienin    Adam      marzeń
dużo zdrowia i        Kochana Ewo
życzę Ci spełnienia     Warszawa

z okazji

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

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

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

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

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

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

Wszystkiego najlepszego!

W dniu imienin



150 IMIENINY

7. Proszę posłuchać piosenki i wstawić brakujące wyrazy.

   Zobacz, czyje imieniny dzisiaj są

W każdej z czterech ..............0 pór
z ..........................1 kartki fruną fur, fur, fur.
W kąt je rzucasz byle jak,
mało którą się ............................2, czasu brak.
Ledwo zerwiesz się ze snu,
...........................3 gonić, musisz gonić ile tchu.
Lecz nim ruszysz do swych spraw,
taką .....................4 przyjemność spraw.

Ref.: Zobacz no, zobacz no,
czyje, czyje .............................5 dzisiaj są.
I dziecinny jakiś w głowie ułóż rym,
może komuś ........................6 frajdę sprawisz nim?
Zobacz no, zobacz no,
czyje, czyje imieniny dzisiaj są.
Może byle mały ..........................7 sprawi, że
czyjaś smutna twarz rozjaśni nagle się.

Twardniejemy pośród trosk,
ale łatwo nasze ..........................8 zmienić w wosk.
Łatwo stopić serca lód,
gdy pamięci się poświęci mu choć łut.
Pani z kiosku, ........................9 z psem
i czyścicielowi szyb na MDM.
Mówił, że jest Zenek mu,
więc co ....................10, ile tchu:

Ref.: Zobacz no, zobacz no...
Zobacz no...
(Ach, co to był za ślub)
Zobacz no...

Słowa: Wojciech Młynarski
Muzyka: Aleksander Bem

Wykonanie: Ewa Bem

Projekt
Proszę zrobić kalendarz z imieninami osób ze swojej rodziny i opowiedzieć o nim 
w klasie.

roku


