
Przysłowia mądrością 
narodu

WIOSNA



Co to jest przysłowie?

● Według Wielkiego słownika języka polskiego przysłowie 
(inaczej:  porzekadło)  to  krótkie,  często powtarzane 
sformułowanie  wyrażające  uniwersalne  treści, 
traktowane  jako  wskazówka,  ostrzeżenie                  
lub komentarz jakiejś sytuacji.



Po co komu przysłowia?

● Mówi  się,  że  przysłowia  są  mądrością  narodu.                       
W każdym kraju ludzie tworzyli własne porzekadła. 

● Wiele  z  nich  jednak  przekazuje  pewne  prawdy  
uniwersalne,  które  będą  aktualne  w  różnych 
miejscach i czasach.

● Bywają  one  wzorcem  lub  pouczeniem,  czasem 
ostrzegają, innym razem podpowiadają, co robić.



Polskie przysłowia na każdą pogodę 

Wiele przysłów wiąże się       
 z przyrodą, porami roku, pogodą. 
Sporo znajdziemy też odniesień 
do  świętych,  którym  czasem 
przypisuje się moc, a czasem 
po  prostu  łatwiej  skojarzyć  sobie 
dzień  i  miesiąc,  jeśli  pamięta  się 
„imieniny świętego” 
(np. Na świętego Grzegorza idzie 
zima do morza).



Najbardziej znane wiosenne 
przysłowia

❖Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

❖W marcu jak w garncu.

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

❖W maju jak w gaju.



Wiosenne miesiące  
 w przysłowiach

❖W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.

❖W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.

❖Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha.

❖Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje.

❖Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg 
zawieje.
❖Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.

❖Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.



Na zakończenie
● Dla tych, którzy chcą poznać inne przysłowia związane z kalendarzem /porami 

roku polecam krótki filmik
● https://www.youtube.com/watch?v=lp95obKlfQ8
● Przysłowia o innej tematyce jeszcze przed nami, ale  już dziś możecie  poznać te 

mówiące o pracy -  w związku z naszymi ostatnimi lekcjami 
      i syzyfową pracą). Są one na platformie:
https://epodreczniki.pl/a/nie-tylko-dla-pracusiow/DLLYOuSLJ
● Wszystkie fotografie pochodzą z zasobów Internetu:
● https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,168571,25802502,pierwszy-dzien-wiosny-kiedy-wypada-czym-jest-wiosna-astronomiczna.html
● https://www.pinterest.ca/pin/A2VTQwAQwJMKPC319xiAtKU/
● https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-18/od-piatku-astronomiczna-wiosna/
● https://polki.pl/rodzina/uroczystosci-rodzinne,wiosna-wiosna-ach-to-ty-wiosna-w-cytatach,10306495,artykul.html
● https://www.tapeciarnia.pl/tapeta-sniezyce-wiosenne-i-bazie-w-kompozycji-z-pisankami
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