ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE DLA KLASY IV
TEMAT ZAJĘĆ: Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia.

Zadanie 1
Sprawdź, ile wiesz na temat polskich tradycji i zwyczajów związanych z Bożym
Narodzeniem. Rozwiąż quiz, nie patrząc na klucz, a potem sprawdź, na ile udało Ci się
udzielić poprawnych odpowiedzi.

Jak dobrze znasz polskie zwyczaje świąteczne?
1. Z ilu dań składa się tradycyjna polska wieczerza wigilijna?
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13

2. Co symbolizuje liczba potraw wigilijnych?
a) liczbę apostołów
b) liczbę dni, w ciągu których trzej królowie szli do Betlejem
c) liczbę tygodni trwania adwentu
d) liczbę miesięcy w roku

3. Którą polską tradycję wigilijną uważa się za najstarszą?
a) ubieranie choinki
b) kolędowanie
c) dzielenie się opłatkiem
d) dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole

4. Dlaczego zostawia się puste nakrycie na stole wigilijnym?
a) to wigilijna dekoracja
b) dla niespodziewanego gościa
c) dla Jezusa
d) nie wiadomo

5. Z którego kraju przybył do Polski zwyczaj ubierania choinki?
a) z Niemiec
b) z Anglii
c) z Francji
d) ze Szwecji

6. Jak nazywany jest okres przygotowań do Bożego Narodzenia?
a) post
b) okres przedświąteczny
c) rekolekcje
d) adwent

7. Kim w rzeczywistości był święty Mikołaj?
a) kupcem
b) biskupem
c) elfem
d) stolarzem

8. Jaki znak informuje nas, że należy zasiadać do wieczerzy wigilijnej?
a) zachód słońca
b) błogosławieństwo jedzenia przez najstarszego członka rodziny
c) pierwsza gwiazda na niebie
d) bicie dzwonów kościoła

9. Która z potraw NIE wchodzi w skład wieczerzy wigilijnej?
a) kompot z suszu
b) pierogi z podrobami
c) krokiety
d) makówki

10. Co, zgodnie ze zwyczajem, wkłada się pod obrus wigilijny?
a) jemiołę
b) siano
c) gałązkę świerku
d) płody rolne

11. Który z podanych tytułów jest tytułem kolędy polskiej?
a) „Bóg się rodzi”
b „Gdy śliczna Pani”
c) „Ach, ubogi Jezu”
d) „Pójdźmy wszyscy do Jezusa”

12. Które Ewangelie poruszają temat narodzin Jezusa?
a) św. Mateusza, św. Marka
b) św. Marka, św. Jana
c) św. Mateusza, św. Łukasza
d) św. Jana, św. Łukasza

13. Dokończ tekst kolędy: „Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują...”
a) Gloria, gloria, gloria in excelsis Duo!
b) Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!
c) Gloria, gloria, gloria victis Deo!
d) Gloria, gloria, gloria in excelsis Deeo!

14. Jakie imiona nosili trzej królowie, którzy przybyli złożyć pokłon i dary dzieciątku
Jezus?
a) Kain, Melchior i Benjamin
b) Kefas, Malachiasz i Barabasz
c) Kacper, Melchior i Baltazar
d) Kacper, Melchizedek i Barnaba

15. Jaką nazwę nosi uroczysta msza św., odprawiana o północy z 24. na 25. grudnia?
a) pasterka
b) pastorałka
c) rorata
d) rezurekcja

16. Kutia, jedno z dań wigilijnych spożywanych we wschodnich rejonach Polski, to:
a) omlet z jajek i smażonych ziemniaków
b) śliwki suszone w boczku
c) słodka potrawa z ziaren pszenicy, maku, miodu oraz bakalii

d) placek kukurydziany z nadzieniem serowo-borowikowym

KLUCZ

1c, 2a, 3c, 4b, 5a, 6d, 7b, 8c, 9b, 10b, 11a, 12c, 13b, 14c, 15a, 16c
Zadanie 2
Przypomnij sobie teksty kolęd i pastorałek, i wsłuchaj się w ich piękną melodię.
https://www.youtube.com/watch?v=Kq-DIPBVs68

