
CHOINKO PIĘKNA JAK 
LAS - PIOSENKA

 Prawda czy fałsz o 
Świętym Mikołaju

Quiz o Mikołaju

https://www.youtube.com/watch?v=6ZDR1jbKY6k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6ZDR1jbKY6k&feature=emb_logo
https://wordwall.net/resource/1325731
https://wordwall.net/resource/1325731
https://wordwall.net/resource/7812243


CZASOWNIK CZASOWNIK
CZAS PRZESZŁY 
I TERAŹNIEJSZY

CZASOWNIKI
TRUDNIEJSZY QUIZ

ĆWICZENIE 
ĆWICZENIE

ĆWICZENIE
ĆWICZENIEĆWICZENIE

tematyka czasownika 
w ćwiczeniach 
znajduje się od strony 73 do strony 83  

https://www.youtube.com/watch?v=o3hbXEgckKU
https://wordwall.net/resource/1489253
https://wordwall.net/resource/1489253
https://wordwall.net/resource/1489253
https://wordwall.net/resource/1527832
https://wordwall.net/resource/1527832
https://drive.google.com/file/d/1xQmunI6AcbMoPUeaIM19YjTqhMUlXP_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CaCKXmo1AKGNqn4R8QTZWLhYfWBPgA8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OTOIL8UUR5NmEOWfsI_KnFMQTUswh9_u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j44nuf9PFpdCJ0JZtQzbcGZzeUDRozfc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bx0T-VRS8-O2GbtYC7eyHsgVQiy8WGAC/view?usp=sharing


Lekcja 9
Jak i dlaczego Mikołaj został biskupem?
1. Co robi? Co się z nim dzieje? Czasowniki 

odmieniają się przez osoby, czasy i liczby.
2. Bezokolicznik - bezosobowa forma czasownika.
3. Co to jest przysłowie? Przykłady.



 Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. 
Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, 

na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia 
naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem 

Pana Boga i Matki Najświętszej.

Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie 
Chrystusa. 

Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego.
 Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego 

Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by 
dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę 

każdy 
z nas musi osobiście przyjąć. PIOSENKA RORATNIA

“CZEKAM”

https://www.youtube.com/watch?v=1dHTbrKPTi0
https://www.youtube.com/watch?v=1dHTbrKPTi0


SYMBOLE ADWENTU
WORD WALL

ADWENT
ADWENT

https://wordwall.net/resource/7103979
https://wordwall.net/resource/7103979
https://wordwall.net/resource/830144


Wieniec adwentowy
Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. 

Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają 
cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej 

modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu 
adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w 
czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która 

duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.
Roraty / Świeca roratnia

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Jak 
niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i 
rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed 
świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim 
przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy 
przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je 
podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów. 



praca domowa na 12 grudnia 2020 roku

1. Przeczytaj 2 razy czytankę na stronie 63 pt. “Nasz 
kochany święty”.

2. Pod tematem lekcji, w zeszycie, wypisz z czytanki 
5 czasowników i ułóż z nimi zdania o tematyce 
świątecznej. 

3. Odpowiedz na pytanie: Dlaczego Mikołaj został 
biskupem? - 5 zdań.

4. Ćwiczenia 2, 1a, 2a, 3a strony 75, 80, 81, 82.
Religia: 
Odpowiedz na pytania na stronie 24.


