
Zajęcia świetlicowe 5 stycznia 2022 r. 

 
Temat: Rok – kwartał – miesiące. Karnawał w Polsce i na świecie. 
 

1.) Na poprzednich zajęciach dowiedzieliście się, od czego pochodzą nazwy poszczególnych miesięcy w roku. 
Nadszedł czas, aby zapoznać się z popularnymi przysłowiami: 

 

 styczeń 

- Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

- Gdy w styczniu ciepło na dworze, pustki będą w komorze. 

- Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi. 
 luty 
- Idzie luty, szykuj (ciepłe) buty. 

- Kiedy luty nie wymrozi, to maj śniegiem nam pogrozi. 

- Luty - miesiąc bardzo zmienny: pół zimowy, pół wiosenny. 
 marzec 
- A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

- W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 

- W marcu jak w garncu. 
 kwiecień 
- Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

- Kwiecień-plecień, bo przeplata - trochę zimy, trochę lata 

- Suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jako gaj. 
 maj 
- Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju. 
- Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. 

- W maju jak w raju. 
 czerwiec 
- Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. 

- Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 
 lipiec 
- Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. 

- Lipcowe upały, wrzesień doskonały. 

- W lipcu słońce znów doskwiera, miód na lipach pszczółka zbiera. 
 sierpień 
- Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci. 

- Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. 

- W pierwszych dniach sierpnia upał duży, długą zimę wróży. 
wrzesień 
- Chodzi wrzesień po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 

- Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny. 

- Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi. 
 październik 
- Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. 

- Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 
 listopad 
- Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada. 

- Już listopad listki zrywa, ptaszek w polu już nie śpiewa. 
 grudzień 
- Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. 

- Jak się grudzień zaczyna, taka będzie zima. 
 

Obejrzyjcie te króciutkie filmy, które pozwolą wam na utrwalenie poznanych wiadomości. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c1M2fKwmiCI 
https://view.genial.ly/5eb2686b54415e0d3e4f690e/horizontal-infographic-review-

miesiace?fbclid=IwAR3ohwnuP2b_kafKKNWTOJmvF7HzLJ7GP4lW9BXvuYroFjI5LFknGqgwl1k 

https://www.youtube.com/watch?v=c1M2fKwmiCI
https://view.genial.ly/5eb2686b54415e0d3e4f690e/horizontal-infographic-review-miesiace?fbclid=IwAR3ohwnuP2b_kafKKNWTOJmvF7HzLJ7GP4lW9BXvuYroFjI5LFknGqgwl1k
https://view.genial.ly/5eb2686b54415e0d3e4f690e/horizontal-infographic-review-miesiace?fbclid=IwAR3ohwnuP2b_kafKKNWTOJmvF7HzLJ7GP4lW9BXvuYroFjI5LFknGqgwl1k
https://view.genial.ly/5eb2686b54415e0d3e4f690e/horizontal-infographic-review-miesiace?fbclid=IwAR3ohwnuP2b_kafKKNWTOJmvF7HzLJ7GP4lW9BXvuYroFjI5LFknGqgwl1k


 

2.) Na pewno z przyjemnością zobaczycie film rysunkowy pt.,,Baśń o dwunastu miesiącach.” 

 

-https://www.youtube.com/watch?v=4Jvq-zCY_TM 

 
- https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,dwanascie-miesiecy,20243202 
 

3.) Edukredka zaprasza was teraz na film: 
 
   Poniższy film edukacyjny przedstawia zwyczaje karnawałowe w Polsce i na świecie! Wyjaśnia, jak i kiedy 

obchodzony jest karnawał oraz skąd wywodzi się ten zwyczaj. Pokazuje zwyczaje związane z obchodami 

zapustów w Polsce. Przybliża obchody Tłustego Czwartku oraz prezentuje wypiek pączków i faworków. Można 

też usłyszeć Legendę o combrowym czwartku. Materiał opowiada również o różnych zwyczajach karnawałowych 

na świecie: w Rio de Janeiro, Wenecji, w Niemczech oraz Szwajcarii. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jYNwqgE9PMc 

 

4) Na zakończenie proponuję wykonanie maski karnawałowej na zabawę choinkową. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r09_YE_bkyY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWUchENCdco 

 

Życzę miłej nauki i rozrywki.                                Grażyna Sznajder 
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