
Temat: Już niedługo święta! 
 

POZIOM: A2+ – dzieci 

CELE: 

- rozumienie tekstu pisanego, 

- tworzenie wypowiedzi ustnej na temat życia rodzinnego, 

- elementy kulturowe: polskie święta/święta w kraju pochodzenia. 

 

POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

karty pracy (Załącznik 1) 

 

CZAS TRWANIA: 45 min 

 

 

I. Ćwiczenia przed czytaniem/słuchaniem 

1. Rozmowa na temat świąt w kraju pochodzenia ucznia (Kirgistan). Zachęta 

do budowania wypowiedzi wspartej ilustracją. 

Jakie są ważne święta w twoim kraju? 
Jak się je obchodzi? 
Napisz ich nazwy i zrób ilustracje 

•  
2. Przygotowanie leksykalne do słuchania/czytania tekstu „Już niedługo święta” – 

tropiciel słówek 

• Za każdym razem uczeń wykonuje następujące kroki:  
- wyraźnie zapisuje słowo;  

- objaśnia jego znaczenie (może użyć synonimu, zapisać skojarzenie, które 

wzmocni zapamiętywanie);  

- rysuje ilustrację;  

- używa poznanego wyrazu w zdaniu. 

• Tym razem będą to słowa związane ze Świętami Bożego Narodzenia: Wigilia, 
makowiec, pierogi, kolędy 

•  
II. Ćwiczenia w trakcie czytania/słuchania 

• Uczeń słucha tekstu czytanego przez nauczyciela. W trakcie słuchania zaznacza słowa, 
których nie rozumie i których znaczenia nie potrafi domyślić się z kontekstu. 



•  
III. Ćwiczenia po słuchaniu/czytaniu 

• Po wysłuchaniu tekstu uczeń wykonuje ćwiczenia sprawdzające rozumienie, 
utrwalające poznane informacje, ćwiczy także umiejętność pisania: 
1. Podkreśl, jakie prezenty świąteczne kupują tata i Celina. 

2. Połącz pytania z odpowiedziami. 

3. Przeczytaj zdania. Przekreśl zdania nieprawdziwe. Przepisz z tekstu prawdziwe 

zdania. 

  



Załącznik 1 

 

Już niedługo święta! 



Jakie są ważne święta w twoim kraju? 
Jak się je obchodzi? 
Napisz ich nazwy i zrób ilustracje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
Tropiciel słówek 

1. Zrób 4 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

ZDANIE 
…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

W  

Wigilia 

 



Tropiciel słówek 
  

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ZDANIE 
……………………………………………………………... 

…………………………………………………………....... 

 

 

M  
 

 



 
Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
……………………… 

……………………… 

……………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 
ZDANIE 
Mama ulepi pierogi z kapustą. 

……………………………………………………... 

 

P  
 

 



Tropiciel słówek 
  

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
świąteczne piosenki  

…………………………….. 

…………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

ZDANIE 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

  

K  
 

 



Już niedługo święta! 
Tata i Celina kupują prezenty świąteczne. Dla mamy 

kupują korale i klipsy. Dla Pana Cyryla kupują stroik.  

Zaproszą Pana Cyryla na Wigilię. 

Na Wigilię mama ulepi pierogi z kapustą a tata upiecze 

makowiec. Babcia zagra na pianinie kolędy.  

 

Podkreśl, jakie prezenty świąteczne 
kupują tata i Celina 
 

Prezenty świąteczne 

 

 
 

korale książki stroik 

 
  

klocki zabawki klipsy 

 
Dokończ zdanie 
Tata i Celina kupują …………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

 

 
 



Połącz pytania z odpowiedziami 
1. Co robią tata i Celina? 

 

A. Na Wigilię zaproszą 

Pana Cyryla. 

2. Co kupują dla mamy? B. Dla Pana Cyryla kupują 

stroik. 

3. Co kupują dla Pana 

Cyryla.  

C. Kupują prezenty 

świąteczne. 

4. Kogo zaproszą na 

Wigilię? 

D. Dla mamy kupują 

korale i klipsy. 

 
Przeczytaj zdania.  
Przekreśl zdania nieprawdziwe 
 
1. Mama zagra na pianinie. 

2. Tata upiecze makowiec. 

3. Babcia ulepi pierogi. 

Przepisz z tekstu prawdziwe zdania 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 


