3a - j. angielski
Good morning students!
Zapiszcie w zeszycie lekcję i temat. Jeśli nie macie w domu zeszytów do języka
angielskiego, zapiszcie temat na kartce, którą później wkleicie do zeszytu.
Lesson
Topic: 17 March - St. Patrick's Day (Dzieo Świętego Patryka).
Przeczytaj samodzielnie tekst o święcie lub poproś kogoś starszego o pomoc.
Dzieo Świętego Patryka jest obchodzony 17 marca. Jest to narodowe święto Irlandii i jej
patrona św. Patryka. Irlandia jest trzecią co do wielkości wyspą w Europie. Jej stolicą jest
Dublin. Istnieje też Irlandia Północna, która należy do Zjednoczonego Królestwa. Jej stolicą
jest Belfast.
Patryk był brytyjskim misjonarzem, który nawracał mieszkaoców wyspy na chrześcijaostwo.
Zmarł dokładnie 17 marca 461 roku. Od tamtego czasu Irlandczycy dziękują mu za jego
działalnośd w każdą rocznicę jego śmierci.
W dzieo św. Patryka, tradycja nakazuje ubieranie się na zielono, gdyż jest to narodowy kolor
Irlandii. Nawiązuje on do porośniętych trawą terenów kraju. Jeśli ktoś nie ma nic zielonego
na sobie, wtedy zostaje uszczypnięty.
Głównym symbolem święta jest shamrock - trzylistna koniczynka, która według legendy
pomogła świętemu w przedstawieniu Trójcy Świętej pierwszym chrześcijanom w Irlandii.
Innym symbolem Dnia Świętego Patryka jest oczywiście słynna czterolistna koniczyna. Kto ją
znajdzie i zachowa, temu przyniesie ona szczęście. Niektórzy pamiętają również o skrzatach
zamieszkujących Irlandię i słynnej podkowie na szczęście. Legenda irlandzka mówi, że
leprechaun - irlandzki złośliwy skrzat w zielonym stroju szewca i dużym kapeluszu na koocu
tęczy trzyma garnek ze złotymi monetami.
W dzieo świętego Patryka Kościół dawał wiernym w Irlandii jednodniowe pozwolenie na
odejście od wielkiego postu. Tego dnia organizowane są uliczne parady oraz zabawy w
barach. Tradycyjnie tego dnia spożywa się również zielone piwo. Dzieo świętego Patryka to
też okazja do organizowania rozgrywek w hurlingu. To tradycyjny Irlandzki sport, który
można opisad jako połączenie piłki nożnej i hokeja.
OBEJRZYJ KONIECZNIE W INTERNECIE SŁOWNICZEK OBRAZKOWY. POWTARZAJ 3 RAZY
KAŻDE SŁÓWKO:
Saint Patrick's Day vocabulary for children esl
https://www.youtube.com/watch?v=soJ5glI5XDs
Zapisz w zeszycie pod tematem notatkę:
Ireland - stolica: Dublin
North Ireland - stolica: Belfast
Irish - Irlandczyk
shamrock - trójlistna koniczynka

clover - czterolistna koniczyna
leprechaun - skrzat
big green hat - duży zielony kapelusz
horseshoe - podkowa
rainbow - tęcza
pot of gold - garnek ze złotem
parade - parada
Homework - praca domowa
1) Na kartce z małego bloku A-4 zrób kredkami rysunek związany z Dniem Świętego Patryka.
Narysuj wybrane symbole, np. zielonego skrzata, tęczę i garnek ze złotem, flagę Irlandii,
koniczynkę, podkowę itp. Zrób ładny napis: St. Patrick's Day. Pracę wykonaj starannie i
kolorowo.
2) Obejrzyj filmiki i piosenki związane z tym świętem.
3) Możesz pograd też w interaktywne gry :D
Poniżej zamieszczam linki do piosenek i gier:
St. Patrick's Day Song for Children | Yummy Green Candy | Leprechaun, Shamrock |
BabyBus
https://www.youtube.com/watch?v=UsYOtDO3_ZE
I'm a Little Leprechaun Song for Kids | St Patrick's Day Song | The Kiboomers
https://www.youtube.com/watch?v=BSJsP_EBhR4
Jestem małym skrzatem
Ubranym na zielono
Najmniejszym człowieczkiem jakiego widziałeś
Jeśli kiedyś złapiesz mnie, mówi się, że
Dam ci mój duży garniec złota
Jestem małym skrzatem, wyobraź sobie mnie
Z zielonymi bucikami i dużym zielonym kapeluszem
Na koocu tęczy, tak mówi się,
Znajdziesz mój garnek złota
Jestem małym skrzatem
Ubranym na zielono
Najmniejszym człowieczkiem, jakiego widziałeś
Jeśli kiedyś złapiesz mnie, mówi się, że
Dam ci mój duży garnek złota,
Dam ci mój duży garnek złota

Counting with a Leprechaun! (St. Patrick's Day counting song for kids) liczenie do 100
https://www.youtube.com/watch?v=eSvz1lkvih4
Jestem skrzatem szczęściarzem
I mam 1001 lat
A na koocu tęczy
Liczę moje szczęśliwe złoto
W tajemniczym miejscu tęczy

Taoczę - to takie zabawne
Pomóż mi przeliczyd
Mój garnek ze złotem
po jednym do dwudziestu
Jestem skrzatem szczęściarzem
...
Pomóż mi przeliczyd
po dwa do trzydziestu
Jestem skrzatem szczęściarzem
...
Pomóż mi przeliczyd
po pięd do stu
Jestem skrzatem szczęściarzem
...
Pomóż mi przeliczyd
po dziesięd do stu

Gry online dla chętnych
1) Znajdź 7 różnic.
http://www.akidsheart.com/holidays/stpat/ojs9/stpatdiff1.html
2) Rozbijanka. Rozbij koniczynki , łącząc myszką po trzy lub więcej tego samego koloru. Możesz
łączyd poziomo, pionowo lub ukośnie.
http://www.akidsheart.com/holidays/stpat/shamshatter/shamshatter.html
3) Ułóż puzzle
http://www.akidsheart.com/holidays/stpat/stjpzl1/stpatjig1.html
4) Pomóż skrzatowi zebrad złote monety. Przesuwaj skrzata strzałkami w prawo lub lewo, a spacją
podskakuj.
http://www.akidsheart.com/holidays/stpat/lepcoins.html
5) Ułóż sudoku, wstawiając koniczynki tak, żeby kolory się nie powtarzały w rzędach poziomych,
kolumnach pionowych i kwadratach 3x3.
http://www.akidsheart.com/math/mathgames/sudoku/sudokushams.htm
6) Ułóż obrazek przesuwając całe rzędy w górę i w dół lub kolumny w prawo i lewo.
http://www.akidsheart.com/holidays/stpat/rowswapstpat.htm
7) Ułóż obrazek przesuwając klocki
http://www.akidsheart.com/holidays/stpat/tileswapstpt.html

Miłej zabawy!
Magdalena Moroz

