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Za co lubisz święta? 

1.Wpisz w puste pola słowa z nawiasów w prawidłowych przypadkach 

Grażyna 

Za spotkanie z rodziną oczywiście. Wieczór wigilijny to chyba jedyna okazja, kiedy moje dzieci zjeżdżają 

się i jesteśmy wszyscy razem. Szczerze mówiąc, najbardziej lubię .......................................... (ta 

atmosfera) przygotowań, kiedy moje obie córki pomagają mi w kuchni. Kroją warzywa na 

................................................... (sałatka jarzynowa) albo dekorują makowca. Rozmawiamy sobie 

wtedy o ................................. (życie), pijemy powoli wiśniówkę i śmiejemy się jakby na co dzień wcale 

nie dzieliły nas setki kilometrów.  

Wojciech 

To dobre pytanie. Za wszystko! Ale chyba najbardziej za polskie tradycje. W naszym domu 

kultywujemy je wszystkie – jest sianko pod ............................... (obrus), jest talerz dla 

..................................................................... (nieoczekiwany gość), żona przygotowuje dwanaście 

potraw i czasem trochę narzeka, że nikt nie chce jeść ....................... (karp), i tak go smaży, bo wie, 

jakie to dla mnie ważne. Ja zresztą jem resztki z Wigilii aż do .................................. (Sylwester). Nic nie 

smakuje tak dobrze jak odgrzewany trzeci raz bigos!  

Franek 

Na święta najbardziej lubię robić z mamą pierniczki! To nasza tradycja. Pieczemy je 

kilka tygodni przed ..................................... (święta). Mama robi ciasto a ja wycinam 

je ........................................ (foremki). Mamy takie zabawne foremki w kształcie 

................................ (ludzik) i ............................................. (różne zwierzęta). Jak są 

już upieczone, razem z mamą je dekorujemy .......................................... (flamastry) 

z ................................. (lukier). To świetna zabawa! 

Danuta 

Kiedy byłam dzieckiem lubiłam święta, bo w moim domu zawsze pachniało 

................................................... (choinka), .................................................... (kapusta) z grochem i 

............................................... (piernik), a ojciec od rana w Wigilię śpiewał kolędy 

....................................................................................... (swój miły, głęboki głos). Mama krzątała się w 

kuchni cały dzień i jako dziecko, zajadając się ..................................... (makowiec) czy 

....................................... (pierogi) z grzybami, nie zdawałam sobie ................................ (sprawa), że 

przy kolacji prawie zasypiała ze ................................. (zmęczenie). Robiłabym chyba to samo jak 

większość ............................................... (polskie kobiety), gdyby mój mąż nie namówił mnie kilka lat 

temu na świąteczny wyjazd w .................................. (góry). Od ......................................... (tamta pora) 

co drugi rok jeździmy w święta na ................................ (narty) i to jest wspaniałe! 

Jasne, że rodzina się na nas obraża, ale szczerze mówiąc, mamy to w nosie.  

Zdzisław 

Nie przepadam za .......................................... (święta). Na święta moja żona dostaje 

.......................................... (jakaś obsesja). Najpierw każe nam sprzątać każdy kąt 

mieszkania, nawet okna w ................................................ (mroźny dzień),  a potem 
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pracuje jak robot w kuchni kilka dni przed .................................. (Wigilia) i głośno narzeka, że wszystko 

musi robić sama, bo nikt inny nie umie. Wszystko musi być tak jak ona sobie życzy, więc wszyscy 

chodzimy zestresowani. A ja raz chciałbym gdzieś wyjechać na święta. Może na jakieś all inclusive do 

............................................ (ciepły kraj). 

CZYTANIE 

 

1.Odpowiedz ustnie na pytania 

1. Dlaczego Grażyna bardzo się cieszy z przyjazdu dzieci na święta? 

2. Kto przygotowuje święta w domu Wojciecha? 

3. Jakie ciasta przygotowują Franek i jego mama? 

4. Co o nowej tradycji Danuty myśli jej rodzina? 

5. O czym marzy Zdzisław?  

2.Wypisz wszystkie świąteczne potrawy, o których mówią osoby w tekście: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

SŁOWNICTWO 

 

3.Połącz czasowniki z dopełnieniami 

 

1. zjeżdżać się   a) kogoś na kolejny kawałek makowca  

2. dzielić    b) sobie sprawę, że... 

3. zdawać   c) grzanym winem i choinką 

4. krzątać się  d) kółka z ciasta na pierogi 

5. namawiać  

6. narzekać  f) pysznymi pierogami z kapustą  

7. odgrzewać  g) na dużo obowiązków w święta 

8. wycinać   h) do domu na święta 

9. pachnieć  i) w kuchni przed kolacją  

10. obrażać się  j) wczorajszy obiad 

11. zajadać się  k) ciasto na 8 kawałków 

 

4. Znajdź w tekście słowa, które pasują do definicji 

1. cukier rozpuszczony w wodzie lub soku z cytryny - ....................................... 

2. kolorowy długopis - .......................................... 

3. sucha trawa  - .......................................... 

4. metalowe narzędzie do wycinania kształtów z ciasta - .......................................... 

e) na przyjaciela za brak świątecznego prezentu
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5. ciasto z czarnych ziarenek, po którym chce się spać - .......................................... 

6. słodka, owocowa wódka - .......................................... 

7. świąteczne piosenki - .......................................... 

8. intensywnie pachnące przyprawami ciasteczka - .......................................... 

9. jedzenie, które zostało na drugi dzień - .......................................... 

10. 31 grudnia - .......................................... 
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Odpowiedzi 

2. sałatka jarzynowa, makowiec, bigos, karp, pierniczki, kapusta z grochem, piernik, pierogi z grzybami 

3.1.h, 2.k, 3.b, 4.i, 5.a, 6.g, 7.j, 8.d, 9.c, 10.e, 11.f 

4. 1.lukier, 2.flamaster, 3.siano, 4.foremka, 5.makowiec, 6.wiśniówka, 7.kolędy, 8. pierniczki, 9.resztki, 

10. sylwester 

 

Cały tekst 

 

Grażyna 

Za spotkanie z rodziną oczywiście. Wieczór wigilijny to chyba jedyna okazja, kiedy moje dzieci zjeżdżają 

się i jesteśmy wszyscy razem. Szczerze mówiąc, najbardziej lubię tę atmosferę przygotowań, kiedy 

moje obie córki pomagają mi w kuchni. Kroją warzywa na sałatkę jarzynowąalbo dekorują makowca. 

Rozmawiamy sobie wtedy o życiu, pijemy powoli wiśniówkę i śmiejemy się jakby na co dzień wcale nie 

dzieliły nas setki kilometrów.  

Wojciech 

To dobre pytanie. Za wszystko! Ale chyba najbardziej za polskie tradycje. W moim domu kultywujemy 

je wszystkie – jest sianko pod obrusem, jest talerz dla nieoczekiwanego gościa, żona przygotowuje 

dwanaście potraw i czasem trochę narzeka, że nikt nie chce jeść karpia, i tak go smaży, bo wie, jakie 

to dla mnie ważne. Ja zresztą jem resztki z Wigilii aż do Sylwestra. Nic nie smakuje tak dobrze jak 

odgrzewany trzeci raz bigos!  

Franek 

Na święta najbardziej lubię robić z mamą pierniczki! To nasza tradycja. Pieczemy je kilka tygodni przed 

świętami. Mama robi ciasto a ja wycinam je foremkami. Mamy takie zabawne foremki w kształcie 

ludzików i różnych zwierząt. Jak są już upieczone, razem z mamą je dekorujemy markerami z lukru. To 

świetna zabawa! 

Danuta 

Kiedy byłam dzieckiem lubiłam święta, bo w moim domu zawsze pachniało świeżą choinką, 

pierniczkami, a ojciec od rana w Wigilię śpiewał kolędy swoim miłym, głębokim głosem. Mama krzątała 

się w kuchni cały dzień i jako dziecko, zajadając się makowcem czy pierogami z kapustą, nie zdawałam 

sobie sprawy, że przy kolacji prawie zasypiała ze zmęczenia. Robiłabym chyba to samo jak większość 

polskich kobiet, gdyby mój mąż nie namówił mnie kilka lat temu na świąteczny wyjazd w góry. Od 

tamtej pory co drugi rok jeździmy w święta na narty i to jest wspaniałe! Jasne, że rodzina się na nas 

obraża, ale szczerze mówiąc, mamy to w nosie.  

Zdzisław 

Nie przepadam za świętami. Na święta moja żona dostaje jakiejś obsesji. Najpierw każe nam sprzątać 

każdy kąt mieszkania, nawet okna w mroźny dzień,  a potem pracuje jak robot w kuchni kilka dni przed 

Wigilią i głośno narzeka, że wszystko musi robić sama, bo nikt inny nie umie. Wszystko musi być tak 
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jak ona sobie życzy, więc wszyscy chodzimy zestresowani. A ja raz chciałbym gdzieś wyjechać na 

święta. Może na jakieś all inclusive do ciepłego kraju. 
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