
Po świętach witamy i do zajęć z przysłowiami zapraszamy ! 

Mamy dla was dziś garść przysłów. Czy zastanawialiście się kiedyś co to właściwie 

są przysłowia? Jak podaje blog fiszkoteka.pl., przysłowia wywodzą się najczęściej  

z tradycji ludowej. Najpopularniejsze porzekadła polskie niosą  ze sobą dobre rady, 

pouczenia na temat  właściwego postępowania, a także spostrzeżenia dotyczące  

otaczającego nas świata.  

A teraz kilka przykładów przysłów mających związek z kwietniem - miesiącem,  

który obecnie mamy w kalendarzu:  

 

1 Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.  

2 Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 

3 Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

4 Pogody kwietniowe- słoty majowe. 

5 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

6 Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 

7 Kwiecień co deszczem rosi , dużo owoców przynosi. 

8 Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 

9 Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

10 Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody zapowiadają. 

 
Kwiecień, jak sama nazwa wskazuje, to miesiąc kwiatów. Dlatego chcemy Wam  

zaproponować eksperyment pt.: „Kwitnące kwiaty z papieru”. 

Do przeprowadzenia tego eksperymentu będziesz  potrzebować: kwiaty wycięte  

z kolorowego papieru oraz miskę z wodą. 

 

 



Jak to zrobić? 

Narysuj na kolorowym papierze kwiaty, a następnie samodzielnie lub z pomocą  

rodzica wytnij je.  Po wycięciu płatki  każdego z kwiatów delikatnie zagnij do  

wewnątrz, tworząc z nich dojrzewające pąki. 

Potem włóż je po kolei do miski z wodą (możesz ją zmieszać z niebieskim  

barwnikiem spożywczym) – a następnie obserwuj co się stanie. 

Kwiaty nasiąkające wodą faktycznie rozkwitają, rozkładają swoje płatki. 

Następuje to stosunkowo szybko! Zrób od razu większe ilości:-) 

 
 

 

 



 

 

A na koniec  zaproś swoich bliskich do zabawy ruchowej pt.: „Gazetowe rożki”. 

Wspólnie z  nimi lub samodzielnie wykonaj  torebkę z gazety w kształcie rożka. 

Z pozostałych kartek gazety uformuj kule- będą to Wasze piłki. 

Zabawa polega na łapaniu papierowej piłki w rożek. 

Najlepiej grać w parach. 

Pamiętaj! Im więcej złapanych w rożek papierowych piłek, tym większa liczba  

punktów! 

 

 

 

 

Frajdy z zabawy życzy zespół nauczycieli świetlicy! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


