
Wiosna w przysłowiach i zagadkach (scenariusz zajęć z dziećmi w domu). 
 
Przysłowie to krótkie sformułowanie, które zazwyczaj niesie za sobą jakiś ogólny przekaz, komentarz czy 
ostrzeżenie. Przysłowia są zjawiskiem językowym, które poddawane jest szczegółowym badaniom. Nauka 
zajmująca się tym to przysłowioznawstwo. Pierwszy raz pojęcie przysłowia do języka polskiego wprowadził 
Andrzej Maksymilian Fredro w połowie XVII wieku.  
 
Przysłowia wiosenne najczęściej odwołują się do kwestii związanych z życiem na wsi i przygotowaniem do letnich 
zbiorów. Często odnoszą się także do pogody. Możemy z nich wyczytać to, jak w dawnych czasach toczył się 
rytm życia ludzi, jak bardzo związany był on z następstwem pór roku i jak wielki wpływ na dobrobyt miała pogoda. 
Dziś nie jest inaczej. Choć nastąpił wielki postęp technologiczny to wciąż jesteśmy uzależnieni od warunków 
atmosferycznych, które mogą przyczynić się do zniszczenia plonów. 
 
Przysłowia o wiośnie. 
 
Jakie znamy przysłowia o wiośnie? Oto kilka przykładów i wyjaśnienie ich znaczenia. 
 

• Idzie luty, podkuj buty - luty to zazwyczaj miesiąc, gdy każdy czeka na wiosnę, ale ciągle mogą 
pojawić się jeszcze siarczyste mrozy; 

• A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy - marzec to miesiąc kiedy zaczyna 
budzić się do życia przyroda i koniec zimy jest już niemal wyczuwalny; 

• Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje - siew w marcu daje nadzieję na plony wczesną 
wiosną; 

• W marcu jak w garncu - marzec jest miesiącem, który może być bardzo ciepły i wiosenny, ale równie 
dobrze zimny i mroźny; 

• Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje - to kolejne przysłowie, które 
przestrzega przed zbytnim entuzjazmem, co do wiosennej pogody, która nawet w kwietniu może jeszcze 
postraszyć śniegiem; 

• Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze - tu znajdujemy zapowiedź 
przyszłych dobrych plonów pod warunkiem dobrej pogody w kwietniu; 

• Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają - to jedna z ciekawostek, która 
wskazuje, że im dłużej nie budzą się pszczoły tym dłuższy będzie okres zimy; 

• Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie - kolejne odniesienie do tego jaki wpływ 
wywiera pogoda wczesną wiosną na budzenie się roślin do życia. 

• Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata - oznacza, że pogoda w kwietniu bywa 
kapryśna.  

• Jedna jaskółka wiosny nie czyni - wiosna nie tak prędko nadejdzie 
A oto przykłady mniej znanych przysłów na wiosnę: 

• Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

• W kwietniu gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa. 

• Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 

• Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

• W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki. 

• Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa. 

• Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące. 

• Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

• W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje. 

• Święty Józef Oblubieniec, otwiera wiośnie gościniec. 

• Co w marcu urośnie, w maju zamarznie. 

• Z wiosną nadzieje rosną, nastanie lato, wszędzie bogato. 

• Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza. 

• Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść. 

• Wczesne kaczki z żurawiami znaki wiosny i z ciepłami. 

• Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku. 

• Jak drozdy śpiewają na wierzchołkach drzew, wiosna wnet, a jak między gałęziami, to jeszcze het. 

• Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają. 
 

Po zapoznaniu z materiałem proponujemy zabawę plastyczną z wykorzystaniem plasteliny  "Wiosenny krajobraz". 
Praca może być przestrzenna lub w wykonana techniką malowania plasteliną (rozcieramy plastelinę na kartce). 
 

 
Wymyśl swoje zagadki o wiośnie. A to kilka propozycji ze szkolnego blogu: 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/13,129662,11174,staropolskie-przyslowia-quiz-ekstremalny.html


(https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-kozyczkowo-1/wiosenne-zagadki/): 
1.W marcu się zaczyna, gdy się 

kończy zima .Przyjdzie z wiatru 

ciepłym wiewem, z pięknem 

kwiatów, z ptaków śpiewem. 

  

2.Mówią – że w nim jak w garncu, 

nieustanna zmiana. 

Słońce grzeje w południe, 

mrozek szczypie z rana, 

a do tego jeszcze 

przelatują deszcze! 

  

3.Po marcu przyjeżdża 

w kwiecistej karecie. 

Przed majem odjeżdża. 

Kto taki? Czy wiecie? 

  

4.Chociaż to miesiąc długi, 

to najkrócej się nazywa 

i co roku tym się chlubi, 

że zielenią świat okrywa. 

   

5.Zobaczysz je wiosną, 

gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futra mają. 

Jak się nazywają? 

  

6.Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

  

7.Co ona przekopie, 

to one wygładzą. 

W domowym ogródku 

bardzo się przydadzą. 

   

8.Co buduje każdy ptak, 

by chować pisklęta, 

a tylko kukułka, 

o tym nie pamięta? 

  

9.Są żółte jak kaczuszki. 

Myślicie, że mają nóżki. 

Nie wcześnie, chłodną wiosną 

na mokrej łące rosną. 

  

10.Kolorowe i pachnące, czy 

w ogrodzie, czy na łące, zawsze 

chętnie je zbieramy na bukiecik 

dla swej mamy. 

   

11.W brązowych kapturkach 

chowają się listki wiosną, 

a potem będą zielone, 

gdy trochę podrosną. 

  

12.Przez śnieg się odważnie przebijam. 

Mróz nawet mnie nie powstrzyma. 

Mam listki zielone, tak jak wiosna, 

a dzwonek bielutki jak zima. 

  

13.Kiedy jest zimno, 

kiedy deszcz pada, 

gdy na dwór wychodzisz 

na siebie wkładasz. 

  

14.Tam, w lesie cienistym, 

Zakwita niebiesko. 

Na łące na pewno 

czułby się kiepsko. 

A gdy zakwita w marcu, 

to wtedy już wiecie, 

że nieodwołalnie 

jest wiosna na świecie. 

  

15.On pierwszy do nas 

z ciepłych krajów wrócił, 

i nad polami 

piosenkę zanucił. 

  

Odpowiedzi: 1- wiosna; 2-marzec; 3-kwiecień; 4-.maj; 5-bazie; 6-bocian; 7-grabie; 8-gniazdo; 9-kaczeńce; 10-kwiatki; 11-pąki; 
12-przebiśnieg; 13-płaszcz; 14-przylaszczka, 15-skowronek. 


