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9 czerwca - DZIEŃ PRZYJACIELA

P jak Pamięć
Zadanie. 1. Przyjacielskie przysłowia

Proszę sobie przypomnieć przysłowia dotyczące przyjaciela, przyjaźni:
……………………………………………………………………………………………………………….

P jak Pamięć
Zadanie. 1. Przyjacielskie przysłowia

Przykłady:
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można.
Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki.

Boże, chroń mnie od przyjaciół; przed nieprzyjaciółmi obronię się sam.
Jeden stary przyjaciel jest lepszy od dwóch nowych.

Jeżeli chcesz zachować przyjaciela, nie pożyczaj mu ani nie pożyczaj od niego.

Prawdziwa przyjaźń jest wieczna.

Przyjaciel patrzy w twarz, nieprzyjaciel pod nogi.
Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.

P jak Pamięć
Zadanie. 2. Przyjaciel z młodości

•
•
•
•

W tym zadaniu proszę przypomnieć sobie przyjaciela/
przyjaciółkę z okresu młodości
Jak się nazywał/a, czy miał/a jakieś ksywy?
Jak się poznaliście?
Co lubiliście razem robić?

U jak UWAGA
Zadanie. 3. Piosenka o przyjaźni - selekcja

Posłuchaj uważnie piosenki o przyjaźni na You Tube:

•
•
•

Krzysztof Krawczyk & Goran Bregovic - Mój przyjacielu
Link:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=g0kgw2kkFnM&feature=emb_logo

Wybierz słowo - jedno z dwóch, które pasuje do tekstu

U jak UWAGA
Zadanie. 3. Selekcja
Piosenka o przyjaźni Krzysztof Krawczyk & Goran Bregovic - Mój przyjacielu

Dam gitarę, dam pieniądze/samochód, żony nie dam, nie!
Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski/wierny
Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi, jak swat/brat
Dałem Ci kasę/wiarę, dałem Ci spokój
Dałem gitarę, dałem samochód
I dach nad głową, a do sypialni wszedłeś sam
Mój przyjacielu, przyprowadziłem Cię z ulicy/daleka
Nakarmiłem i odziałem/ubrałem Cię, jak brat
Dałem Ci wiarę, dałem Ci spokój
Dałem gitarę, dałem samochód
Żony nie dałem, żonę brałeś/wziąłeś sobie sam
Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie!
Teraz pijesz wino/dużo, pijesz aż do dna
Późna już godzina, próżno czekasz dnia/fakt
Chciałbyś się rozpłynąć, uciec, gdzie się da
Proszę zostań na lata/noc przyjaźń swoje prawa ma
Teraz pijesz wino, pijesz aż do dna
Późna już godzina, próżno czekasz dnia
Chciałbyś się wywinąć/rozpłynąć, uciec, gdzie się da
Może spać…

Rozwiązanie na następnej stronie

U jak UWAGA
Zadanie. 3. Selekcja
Piosenka o przyjaźni Krzysztof Krawczyk & Goran Bregovic - Mój przyjacielu

Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie!
Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski
Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi, jak brat
Dałem Ci wiarę, dałem Ci spokój
Dałem gitarę, dałem samochód
I dach nad głową, a do sypialni wszedłeś sam
Mój przyjacielu, przyprowadziłem Cię z ulicy
Nakarmiłem i odziałem Cię, jak brat
Dałem Ci wiarę, dałem Ci spokój
Dałem gitarę, dałem samochód
Żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam
Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie!
Teraz pijesz wino, pijesz aż do dna
Późna już godzina, próżno czekasz dnia
Chciałbyś się rozpłynąć, uciec, gdzie się da
Proszę zostań na noc, przyjaźń swoje prawa ma
Teraz pijesz wino, pijesz aż do dna
Późna już godzina, próżno czekasz dnia
Chciałbyś się rozpłynąć, uciec, gdzie się da
Może spać…

U jak Uwaga
•

Zadanie. 4. Połączeni przyjaciele

Połącz przyjaciół tak aby linie się nie przecinały:
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K jak Kreatywność
Zadanie. 5. Akrostych złożony

W akrostychu złożonym chodzi o to aby utworzyć słowa między
pierwszą i ostatnią literą podanego wyrazu
np. Akrostych ze słowa LAS

P …………………….. L

L ………….. S

LatekS

R …………………….. E

A ………….. A

AgatA
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S …………… L

SopeL

Utwórz akrostych ze słowa:
PRZYJACIEL

Y …………………….. C
J …………………….. A
A …………………….. J
C …………………….. Y
I …………………….. Z
E …………………….. R
L …………………….. P

Dziękuję za uwagę
Edyta Bonk

Odpowiedzi proszę przesyłać na maila:
treningpamiecisenior@gmail.com

