
Temat: Przygotowujemy się do świąt (kontynuacja poprzedniej lekcji) 
 

POZIOM: A2+ – dzieci 

CELE: 

- rozumienie tekstu pisanego, 

- ćwiczenia w czytaniu, 

- tworzenie wypowiedzi ustnej i pisemnej na temat związany z czytanym tekstem, 

- gramatyka: koniugacja czasowników występujących w tekście, 

- elementy kulturowe: polskie święta. 

 

POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

karty pracy (Załącznik 2) 

 

CZAS TRWANIA: 45 min 

 

 

I. Ćwiczenia przed czytaniem/słuchaniem „Już niedługo święta” – tropiciel słówek. 

• Przypomnienie słów poznanych w związku z tekstem o świętach. 
•  
II. Lektura tekstu  

• Przypomnienie tekstu poznanego na wcześniejszej lekcji  
• Uczeń samodzielnie czyta tekst „Już niedługo święta”. 
•  
III. Ćwiczenia po czytaniu - ćwiczenia gramatyczne 

1. Obserwacja konstrukcji gramatycznych typowych dla tekstu: czasownik w liczbie 

pojedynczej; koniugacja1 -ę, -esz (upiec), -ę, -isz (ulepić), -m, -sz (zagrać), -ę, -esz 

(malować). 

2. Ćwiczenia utrwalające – formy osobowe czasowników w licznie pojedynczej, czas 

teraźniejszy, koniugacja -ę, -esz. 

•  
IV. Motywowanie do budowania wypowiedzi na podstawie tekstu - ćwiczenie łączące 

budowanie wypowiedzi mówionej i pisanej. 

• Zapytaj kolegę lub koleżankę, jak jego/jej rodzina przygotowuje się do Wigilii. Wybierz 
pytania i napisz odpowiedzi. 

                                                
1 Podział według J. Strutyński, Gramatyka polska, Kraków 1996. 



• Ćwiczenie zakłada przygotowanie się do rozmowy poprzez wybór planowanych 
do wykorzystania pytań; samą rozmowę, a następnie zapis otrzymanych w dialogu 
odpowiedzi. 

•  

 
  



Załącznik 2 

 

Przygotowujemy się do świąt (c.d.) 
 



Jak działa język? 
 

 

 

 

 

 
ulepić 

 
zagrać 

 
upiec 
 

Ja ulepię pierogi. 

 

Ty ulepisz pierogi 

 

 

Mama ulepi pierogi.  

 

Tata ulepi pierogi. 

Ja zagram na 

pianinie. 

Ty zagrasz na 

pianinie 

 

Babcia zagra na 

pianinie. 

Tata zagra na 

pianinie. 

 

Ja upiekę 

makowiec. 

Ty upieczesz 

makowiec 

 

Mama upiecze 

makowiec. 

Tata upiecze 

makowiec 

 
zrobić 
 

 
czytać 

 
malować 

Ja zrobię 

Ty zrobisz 

 

Mama zrobi 

Tata zrobi 

Ja czytam 

Ty czytasz 

 

Ona czyta 

On czyta 

Ja maluję 

Ty malujesz 

 

Mama maluje 

Tata maluje 



Uzupełnij według wzoru 
 

malować 
ja maluję obrazek 

ty malujesz obrazek 

mama maluje obrazek 

tata maluje obrazek 

 

kupować 
ja ..................................... prezent 

ty .....................................prezent 

mama ..............................prezent 

tata .................................prezent 

 

 

 

 

 

piec 
ja .................... makowiec 

ty ...................................makowiec 

mama .................................makowiec 

tata .......................................makowiec 

 

 

 

kupuje kupuję 

kupujesz kupuje 



Zapytaj kolegę lub koleżankę, jak jego/ 
jej rodzina przygotowuje się do Wigilii. 
Wybierz pytania i napisz odpowiedzi 
 
Imię: …………………. 
 
Co robisz? 
 
…………………………….. 
 
Co robi twoja mama? 
 
…………………………….. 
 
Co robi twój tata? 
 
…………………………….. 
 
Co robi twoja babcia? 
 
……………………………… 
 
Co robi twój dziadek? 
 
……………………………… 
 
Co robi twój brat? 
 
……………………………… 
 
Co robi twoja siostra? 
 
……………………………… 
 
 

 

 
 

 
 


