Klasa VII- język polski – 14 maja 2020r.

OSTROKRZEW

Temat: Na czym polega magia świąt Bożego Narodzenia?
1. Uzupełnij tabelę.

Jak Anglicy obchodzili Boże Narodzenie Jak Ty spędzasz Boże Narodzenie?
w XIX?
( zapisz co najmniej 4 przykłady)












Świąteczny czas spędzano rodzinnie.
Na świątecznych stołach gościły potrawy
bożonarodzeniowe: pieczony indyk
(w uboższych rodzinach gęś), pieczone
kasztany, bakalie, owoce, pudding.
Wszyscy starali się odświętnie ubrać.
Domy i ulice przystrajano jemiołą
i gałązkami ostrokrzewu.
Święta stanowiły okazję do spotkań
z przyjaciółmi, towarzyskich zabaw .
Dzieci śpiewały przed drzwiami
mieszkań kolędy – to był sposób na
zarobienie paru groszy lub otrzymanie
łakoci.
Wśród bogatszych mieszkańców
przeprowadzano świąteczną kwestę,
a zebrane pieniądze przeznaczano na
pomoc najuboższym.
Niektórzy pracodawcy urządzali dla
swych podwładnych świąteczny wieczór
z tańcami i poczęstunkiem.

2. Dlaczego Ebenezer Scrooge nie lubił świąt?
Scrooge nie lubił świąt, ponieważ:
- miał przykre wspomnienia z dzieciństwa;
- w ten dzień pieniądze tracą swą moc, a liczą się miłość, rodzina, a tego Scrooge nie miał;
- nasilają się wtedy takie uczucia, których Scrooge nie rozumiał : dobroć, radość, miłość,
współczucie.
1

3. Ćwiczenia redakcyjne.
Napisz zaproszenie na kolację wigilijną do Scrooge’a. Zaproś na nią rodzinę Roberta Cratchita.
Pamiętaj : kto?, kogo?, gdzie?, kiedy?, po co? zaprasza.
ZAPROSZENIE
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

4. Warto wiedzieć.
„Opowieść wigilijna" występuje również pod innym tytułem: „Kolęda prozą, czyli opowieść wigilijna
o duchu". Nie zmienia to jednak faktu, że oba tytuły zwracają uwagę na narratora, który snuje ową
opowieść. Kim jest? To jakiś anonimowy gawędziarz, który raz jest narratorem trzecioosobowym, ale
czasami ujawnia się i mówi w pierwszej osobie.
5.
Pomyśl,
na
czym
według
Ciebie
polega
magia
Bożego
Narodzenia.
Drogi Siódmoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe tematy.

Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie podane informacje. Można wydrukować je i wkleić
do zeszytu. Poleceń nie przepisujemy, tylko numer zadania. Przypominam
o obowiązku
prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Z dzisiejszej lekcji nie przesyłamy zadań, ale
proszę pracować systematycznie, bo w przyszłym tygodniu poproszę o przesłanie
zadania z tej lekcji
renata.napieraj77@onet.pl
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