
Temat:  Christmas traditions around the world –                                          

Tradycje Bożonarodzeniowe na świecie 

 

Cele: 

 Poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem 

 Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania informacji                            

w tekście 

 Ćwiczenie umiejętności opowiadania o różnych tradycjach Bożonarodzeniowych na 

świecie i porównywania ich z naszymi tradycjami 

 Ćwiczenie umiejętności pisania życzeń Bożonarodzeniowych 

Grupa wiekowa:  14 + 

Poziom umiejętności językowych:  A2-B1 

Czas trwania: 90min 

Metody: 

 Słowna (pogadanka) 

 Obrazowa (flashcards-karty obrazowe, film) 

 Praktyczna (samodzielne wykonanie ćwiczeń) 

Pomoce dydaktyczne: 

 Flashcards- karty obrazowe 

 karty pracy 

 Film  

Przebieg zajęć: 

Rozgrzewka:  1) Aby wprowadzić grupę w temat zajęć zapisz na tablicy drukowanymi 

literami, pionowy wyraz CHRISTMAS i poproś, aby każdy z grupy wymyślił wyraz 

zaczynający się od każdej kolejnej litery. Idealnie jak wyrazy będą nawiązywały do tematyki 

Bożonarodzeniowej, ale nie koniecznie.  

Jeżeli grupa szybko poradzi sobie z zadaniem, można wprowadzić drugie ćwiczenie: 

2) Karty pracy z wyrazami do ułożenia: z rozsypanych liter uczniowie układają wyrazy 

związane ze świętami. Zał.1 Dla młodszych uczniów przygotować karty z obrazkami, które 

trzeba połączyć z utworzonym wyrazem. Zał.1a  

Dla słabszych uczniów gotowe flashcards umieścić na tablicy / w widocznym miejscu, lepsi 

powinni kojarzyć słownictwo z głowy.  

 



Prezentacja: 3) Zaprezentuj uczniom krótki film o ciekawych tradycjach 

Bożonarodzeniowych w różnych krajach. Bardziej niż dokładne zrozumienie liczy się tutaj 

osłuchanie i opatrzenie z ciekawymi tradycjami (Internet oferuje szeroki wybór filmów np.: 

„Christmas around the world”  http://youtu.be/kZy-JLb7noA ) 

4) Krótko omów z uczniami obejrzany materiał filmowy, co im się podobało, co ich 

zaskoczyło, porównajcie polskie tradycje z tymi pokazanymi w filmie. 

Ćwiczenia praktyczne: 5) Praca z tekstem o tradycjach Bożonarodzeniowych na świecie                  

( tekst przygotowany w oparciu o zaprezentowany film lub o podobnej tematyce). Uczniowie 

czytają w celu zrozumienia ogólnego sensu jak i wyszukują konkretne informacje w tekście 

aby rozwiązać quiz o tradycjach Bożonarodzeniowych. Zał.2               

Praca samodzielna: 6) Uczniowie opisują tradycje Bożonarodzeniowe w ich domach. 

Zadanie można zadać jako pracę domową 

 

Autor: Izabela Zima, magister, Zespół Szkół Specjalnych, izulec@gmail.com 
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