
Zajęcia świetlicowe 03. 01. 2022 r. 

Zachęcam do przeczytania wiersza i udzielenia odpowiedzi na pytania oraz 

zapoznania się z informacjami dotyczącymi kolejnych nazw miesięcy. 

 

Nowy rok - H. Bechlerowa 

 

Idzie Nowy Rok 

lasem, miastem, polem. 

Za nim idzie czworo dzieci, 

każde z pięknym parasolem. 

Jeden parasol - niby łąka: 

kwiaty na nim i biedronka. 

A na drugim kłosy żyta, 

mak jak promyk w nich zakwita. 

Na tym trzecim nie ma kłosów 

ani kwiatów i biedronek, 

tylko liście kolorowe - 

złote rude i czerwone. 

Czwarty - pięknie haftowany, 

srebrne gwiazdki błyszczą na nim. 

Idzie Nowy Rok 

lasem, miastem, polem... 

Teraz nazwij wszystkie dzieci, 

które niosą parasole! 

 

Pytania do wiersza: 

• Kto szedł lasem, miastem, polem?  

• Kto szedł za nim i niósł?  

• Co było na pierwszym parasolu?  

• Co było na drugim?  

• Co było na trzecim?  

• Co było na czwartym?  

• Jakie imiona noszą dzieci Nowego Roku?  

 

Proponuję również wykonanie techniką dowolną ilustracji do treści wiersza lub 

plakatu „Cztery pory roku”. 

  



 Skąd wzięły się nazwy miesięcy?  

 

I styczeń - Styka się z ostatnim miesiącem poprzedniego roku.  

II luty - Jest zimny, a w dawnej Polsce słowo luty oznaczało właśnie zimny. 

III marzec - W języku łacińskim oznacza miesiąc Marsa, czyli ten, w którym 

planeta świeci najjaśniej.  

IV kwiecień - Jest miesiącem kwitnących kwiatów. 

V maj - To radość dla przyrody, a po łacinie radość to „maius”.  

VI czerwiec - W tym miesiącu wylęgają się larwy pszczół – czerwie.  

VII lipiec - Jest czasem kwitnienia lip.  

VIII sierpień - W tym miesiącu w dawnych czasach ścinano zboże za pomocą 

sierpa.  

IX - wrzesień - Kwitną wtedy wrzosy.  

X październik - Jesienią gospodynie tkały lniane płótno. Nazwa tego miesiąca 

pochodzi od słowa paździerze – lniane odpady.  

XI listopad - Po prostu liście opadły już z drzew.  

XII grudzień - W tym miesiącu zamarza ziemia i robią się na niej twarde grudy.  

 

PRZYSŁOWIA NA KAŻDY MIESIĄC 

 

- Styczeń pogodny wróży rok płodny. 

- Idzie luty, szykuj ciepłe buty. 

- W marcu jak w garncu. 

- Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 

- Grzmot w maju sprzyja urodzaju. 

- Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. 

- Lipcowe upały, wrzesień doskonały. 

- Sierpień po wodzie, listopad po lodzie. 

- Ciepły wrzesień zimną jesień niesie. 

- Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. 

- W listopadzie goło w sadzie. 

- Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 

 

W Nowym Roku życzę Wszystkim: 

12 miesięcy zdrowia, 

53 tygodni szczęścia, 

8760 godzin wytrwałości, 



525600 minut pogody ducha, 

31536000 sekund miłości. 

                                                                  Lucyna Strycharz 


