
Poniedziałek 01.06.2020 rok 

Temat: Kilka słów o…. Dniu Dziecka.  

1. Zapoznaj się z poniższym tekstem. 

Ciekawostki dotyczące obchodów Dnia Dziecka na świecie. 

1. We Francji oraz Włoszech zamiast Dnia Dziecka obchodzi się  6 stycznia Dzień Rodziny. 

Pieczone są ciasteczka z wróżbami, a rodzice spełniają małe zachcianki swoich pociech i 

obdarowują je prezentami. Brzdące przez cały dzień noszą także papierowe korony. We 

Włoszech propagowana jest pewna ciekawa tradycja: odpowiedzialną za przynoszenie 

słodyczy grzecznym dzieciom jest wróżka o wyglądzie wiedźmy; z kolei niegrzeczne 

maluchy otrzymują węgiel. Brzmi znajomo? 

2. Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od tego, które znamy. Przede wszystkim nie 

obdarowuje się maluchów prezentami. Dla Szwedów jest to dzień, w którym głośno porusza 

się kwestie dotyczące najmłodszych, takie jak np. szkolnictwo czy prawa dziecka. 

3. Najbardziej egzotycznie Dzień Dziecka obchodzą Japończycy. W Japonii dzieci nie mają 

typowego Dnia Dziecka, ponieważ rozdzielono to święto na Dzień Chłopca – 5 maja, i Dzień 

Dziewczynki – 3 marca. 

Chłopcy swoje święto spędzają ze swoimi ojcami , z którymi wykonują papierowe hełmy samurajskie, 

szyte są także proporce przedstawiające karpie (symbol sukcesu w życiu i odwagi), które są następnie 

wywieszane na dachach domostwa. Karpie symbolizują ilość członków rodziny – duże ryby oznaczają 

rodziców, mniejsze – synów. Dziewczynki świętują, robiąc z rodzicami lalki ubrane w tradycyjne 

japońskie stroje, wybierając się na wystawy papierowych lalek czy teatrzyki. 

4. Podczas tureckiego Dnia Dziecka dzieci puszczają latawce, śpiewają i tańczą w strojach 

narodowych. Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Jest to jednocześnie Święto 

Niepodległości – rocznica utworzenia w 1920 roku Republiki Tureckiej. Jej twórca 

postanowił właśnie ten dzień zadedykować dzieciom, podkreślając, że są one przyszłością 

narodu. Tego dnia, podobnie jak w Polsce, dzieci zasiadają w parlamencie. 

5. Początkowo Dzień Dziecka nazywał się Dniem Róży, później zmieniono nazwę na 

Kwiatową Niedzielę. 

Do zeszytu proszę przepisać temat zajęć. Miłego świętowania. 

 

Wtorek/środa -02,03.06.2020 rok 

Temat: Przed egzaminem –powtarzamy. 

1.Napisz charakterystykę porównawczą Jacka Soplicy i Zośki (A. Mickiewicz ,,Pan Tadeusz” 

i A.Kamiński ,,Kamienie na szaniec”). Pamiętaj Twoja  praca musi zawierać minimum 200 

słów. 

Proszę o odesłanie pracy do 4 czerwca. 



Czwartek/piątek – 04.,05.06.2020 rok 

Temat: Przed egzaminem –powtarzamy frazeologię. 

1.Frazeologia i zwierzęta. Wpisz nazwy zwierząt i wyjaśnij podane związki (ustnie). 

- rządzić się jak szara .............  

- wylewać ...................... łzy  

- mieć ........... w kieszeni  

- .............. apetyt  

- bawić się jak kot z ............  

- rzucać się jak .............. w sieci  

- latać jak ............ z pęcherzem 

- pasować jak ............. do karety 

- ............... uszy 

- znać się jak łyse ............... 

- zbijać .................. 

- mieć ............. w nosie  

- farbowany ................. 

- .............. książkowy  

 

2. Frazeologia i matematyka. Wpisz słownie liczby: 1, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10, 10 i wyjaśnij 

związki (ustnie). 

 

- .................. koło u wozu 

- trafić w ......................  

- .................... cud świata 

- nie umieć zliczyć do ............... 

- kuty na...................nogi 

- grać ...................skrzypce 

- brak komuś ................klepki 

- piąte przez ............... 

- pal ................ 

 

3. Frazeologia i części ciała. Wpisz nazwy części ciała i wyjaśnij związki. 

 

- umywać ................. 

- pluć sobie w ................ 

- ściany mają ............... 

- kłamać w żywe ................ 

- brać kogoś pod ................ 

- być z kimś na dobrej ................ 

- trzymać ............... za zębami 

- mieć dwie lewe ............... 

- wyłazić ze ................ 

- ............... świata 

- walić ............... w mur 

- trzymać ................ na pulsie 

- mieć czegoś po dziurki w ............. 

- wziąć ................. za pas 

- wiercić komuś dziurę w .............. 



- wpaść komuś w ............... 

- kłaść ................. po sobie 

- mieć coś na końcu ............. 

- spuścić ............ na kwintę 

- brać sobie coś do ............... 

- rozejść się po ................. 

 

5. Popraw błędy frazeologiczne. 

• Wyrządzili koledze końską przysługę. ........................................ 

• W tej sytuacji nie należy dzielić włosa na troje. ........................................ 

• Gdy ją zobaczył, był w ósmym niebie ........................................ 

• Takie obietnice są palcem na piasku pisane. ........................................ 

• Dostać nowy komputer – to marzenie ściętej sosny. ........................................ 

 

Uwaga! 

Zadania z frazeologii przepisujecie lub wklejacie do zeszytu . 

W środę na Wasze maile wyślę arkusz egzaminacyjny, proszę o wykonanie zadań i 

przesłanie ich do mnie na mojego maila do piątku.   

 

  

 


