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Temat: Święta coraz bliżej.

1. Przeczytaj tekst zamieszczony poniżej:

Odkąd pamiętamy, były jakieś święta, na które czekaliśmy, które 
przeżywaliśmy i których żałowaliśmy, gdy się skończyły. Mają one w 
sobie niepowtarzalny nastrój, są związane z miłymi przeżyciami. Na 
przykład zakończenie roku szkolnego, pobicie rekordu sportowego, 
zwycięski mecz, zdobycie nagrody w jakimś konkursie, ukończenie 
budowy domu czy inne osiągnięcia zasługują na uczczenie. Ale 
świętujemy nie tylko te wydarzenia, w których aktualnie uczestniczymy. 
Ogromna większość świąt – to rocznice. Gdy kochamy swoich rodziców, 
rocznica ich ślubu jest dla nas ważnym dniem – pamiątką powstania 
naszej rodziny. Chrześcijanie świętują Boże Narodzenie i Wielkanoc. Dla 
Polaków 3 Maja i 11 Listopada są rocznicami ważnych wydarzeń w życiu 
Narodu. Pełniej przeżywamy święto, jeżeli wydarzenie, które ono 
upamiętnia, jest dla nas ważne. Jeżeli natomiast tak nie jest, wtedy 
może się zdarzyć, że niektóre jego elementy będą drażnić czy śmieszyć. 
Przygotowanie do święta nie polega tylko na biernym czekaniu. 
Uroczystość w domu, np. imieniny mamy, podobnie jak przedstawienie 
teatralne, należy wyreżyserować. Trzeba pomyśleć o wszystkich 
elementach: uroczystym wystroju mieszkania, prezentach, życzeniach, 
może nawet o oprawie muzycznej... W święto trzeba więc zainwestować.
Nie tylko i nie przede wszystkim pieniądze, ale też własny czas, 
wyobraźnię i pomysłowość. Nie wszystko jednak musimy sami wymyślić. 
Sposób przeżywania świąt w każdym społeczeństwie jest przekazywany z
pokolenia na pokolenie. Jest elementem jego kultury. Nazywamy to 
tradycją.

2. Cieszymy się i ..........................................................................

Rozwiązanie krzyżówki wpisz powyżej
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1) Nadzwyczajne wydarzenie, podniosłe obchody święta.



2) Ostatni dzień roku.
3) Np. ślubu rodziców.
4) Wielkiej Nocy lub Bożego Narodzenia.
5) Podarowane np. na urodziny lub pod choinkę.
6) Np. cywilny lub kościelny.
7) Malowane na Wielkanoc.
8) Święto.....obchodzone 11 listopada.
9) Organizowana w szkole z okazji ważnej uroczystości.
10) Pamiątkę jej uchwalenia obchodzimy 3 maja.

3. Prezenty od serca
Zapoznaj się z propozycjami prezentów. Zakreśl kółkiem ten pomysł, 
który wydaje się najciekawszy i możliwy przez ciebie do realizacji. 
Zgłaszając swoją propozycję weźmiesz udział w klasowym rankingu 
„prezent za grosik”. A może macie bardziej orginalne pomysły? Warto je 
zgłosić.

1)  Niepowtarzalne życzenia ułożone i zapisane na zwoju papieru, 
zalakowane, ozdobne – prawdziwe dzieło sztuki.

2)  Jeden z najbardziej zapamiętanych, ciekawych dni z życia rodziny w 
ujęciu pamiętnikarskim, czyli opis tego, co warto ocalić od zapomnienia.

3)  Praca plastyczna dla mamy i taty – wykonana teczniką, którą lubisz. 
Jeżeli ją oprawisz w ramki, będzie niezwykłym prezentem.

4)  Mój pomysł:...............................................................................
…...................................................................................................

4. Zastanów się jak wspólne świętowanie wpływa na więzi 
międzyludzkie, np. w rodzinie, wśród przyjaciół czy kolegów?


