
Piosenka Deck the halls zaczyna się tak: 
Deck the halls with boughs of holly, 
Fa la la la la, la la la la. 
‘Tis the season to be jolly, 
Fa la la la la, la la la la. 
Napisz, jakim zwrotem zastąpilibyśmy „’tis” we współczesnym
języku angielskim.

……………………………………………………………………

LEARNING CLUB               QUIZ TIME

Wpisz pierwszy wers tej kolędy.

 

……………………………………………………………………
Let earth receive her King;
Let every heart prepare Him room,
And Heaven and nature sing,
And Heaven and nature sing,
And Heaven, and Heaven, and nature sing.

Ta piosenka opowiada o reniferze Rudolfie, któremu inne zwierzęta
dokuczają, bo ma błyszczący nos. Ale to właśnie z powodu świecącego
nosa, święty Mikołaj powierza mu misję specjalną! 
Napisz tytuł tej piosenki.

……………………………………………………………………

Ta niezwykle popularna piosenka świąteczna jest pierwszą, która była
nadawana z... przestrzeni kosmicznej. Wykonali ją 16 grudnia 1965 roku
przebywający w kosmosie astronauci. Napisz tytuł tej piosenki.

……………………………………………………………………
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5. Piosenka 12 Days of Christmas to wyliczanka. Opowiada o obdarowywaniu
prezentami ukochanej osoby przez 12 dni – od Bożego Narodzenia do
Trzech Króli. Dokończ pierwsze zdanie tej piosenki.

On the first day of Christmas my true love sent to me …………

…………………………………………………………………… .
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Piosenka Merry Xmas Everybody z 1973 roku to przebój zespołu
Slade. Utwór zaczyna się od pewnego pytania. Napisz to pytanie.

……………………………………………………………………

Poniżej znajduje się fragment piosenki Santa Claus is 
Coming to Town. Dopisz zakończenia następujących wersów:

He sees you when ……………………………………………………………………
He knows when ……………………………………………………………………
He knows if ……………………………………………………………………  
So …………………………………………………………………… !

Twórca tej piosenki – Irving Berlin – po jej napisaniu podobno
powiedział do swojej sekretarki, że napisał najlepszą piosenkę, jaka
kiedykolwiek powstała. Nie mylił się. Wersja, którą zaśpiewał Bing
Crosby, trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej
sprzedający się singiel wszech czasów. Napisz tytuł tej piosenki.

.……………………………………………………………………

Last Christmas to piosenka zespołu Wham opowiadająca o
zawiedzionej miłości. W trzeciej zwrotce usłyszeć można bardzo
znane angielskie powiedzenie. Napisz je.

……………………………………………………………………

LEARNING CLUB               QUIZ TIME

Wokół czego tańczą ludzie w piosence, którą po raz pierwszy
wykonała w 1958 roku Brenda Lee? Odpowiedzią jest tytuł tej
piosenki. Napisz ten tytuł.

……………………………………………………………………

learningclub.egis.com.pl © EGISPhotocopiable

6.

7.

9.

8.

10.


