
Klasa Va język polski (poniedziałek – 20 kwietnia, wtorek  - 21 kwietnia)

Dzień  dobry!  Na  kolejnych  dwóch  lekcjach  zajmiemy  się   fragmentami  „Pana  Tadeusza”  
i omówimy przedstawione tam obyczaje szlacheckie. Zanim jednak przejdziemy do wspomnianych
zagadnień,  proszę,  abyście na środę powtórzyli  sobie wiadomości  dotyczące zdań pojedynczych
rozwiniętych i nierozwiniętych. Napiszecie krótką kartkówkę.

Temat: O tradycjach i zwyczajach, tych dawnych i tych całkiem nowych.

1. Na początku wytłumaczymy, co znaczą zapisane w temacie pojęcia.

NOTATKA CZĘŚĆ  I:

zwyczaj –  ustalony w zbiorowości sposób zachowania się, jego istnienie oparte jest na tradycji  
i naśladowaniu tego, co robią inni członkowie zbiorowości

tradycja –  przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury,  takie jak: obyczaje,  poglądy,
wierzenia

2. Teraz spróbujemy wymienić zwyczaje kultywowane w naszej, polskiej zbiorowości;

NOTATKA CZĘŚĆ II:

tradycje, zwyczaje:
- Sylwester i Nowy Rok (sztuczne ognie, szampan),
- kolędnicy,
- tłusty czwartek (pączki),
- Dzień Kobiet,
- święto wiosny (topienie Marzanny),
- Niedziela Palmowa,
- pisanki,
- Śmigus – Dyngus,
- Andrzejki itp.

3.  Odczytajcie  z  podręcznika  kolejno  trzy  fragmenty  „Pana  Tadeusza”,  s.  241  -  243.  Z  boku
wytłumaczone macie znaczenie trudniejszych słów. Jak zauważacie, we fragmentach tych opisane
zostały  obyczaje  polskiej  szlachty  z  początku  XIX  wieku,  Zwróćcie  uwagę,  czy  cokolwiek
przetrwało do czasów obecnych. Po odczytaniu fragmentów zróbcie notatkę.

NOTATKA CZĘŚĆ III:

FRAGMENT 1. Obyczaj: powrót z lasu w określonym porządku – hierarchia ważności:
1. Na początku dzieci z dozorcą, (opiekunem)
2.  Za  nimi  Sędzia,  Podkomorzyna,  Podkomorzy  z  rodziną.  (osoby  ważniejsze  przez  wiek  
i urodzenie)
3. Panny ze starszymi o pół kroku przed młodzieżą (tak wypada)
4. Młodzież na boku.

FRAGMENT 2. Obyczaj: uczta po polowaniu:
1. Zebranie chrustu, rozpalenie ogniska.



2. Ustawienie „rusztowania”, zawieszenie kociołka.
3. Przyniesienie zakąsek (chleba i jarzyn)).
4. Odgrzanie bigosu.
5. Wspólne jedzenie.

FRAGMENT 3. Obyczaj: uczta na cześć generała Jana Henryka Dąbrowskiego:
1. Tańczenie poloneza:
a) W pierwszej parze prowadzący – Podkomorzy z Zosią (określają układ i kolejność figur).
b) Kolejne pary tworzą w szeregu pozostali zebrani.
c) Określony szyk i figury tańca.

Zadanie domowe: (piątek – 24 kwietnia)
Krótko opisz jedną z polskich tradycji, którą najbardziej lubisz, uzasadnij swoją wypowiedź ( co
najmniej 8 zdań).


