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ŚWIETLIKOWE SPRAWY 
                …CZYLI ŚWIETLICA SZKOLNA POLECA 

 

 

Sprawdź, czy 

wiesz: 

 

o Co wskazuje na to, że 

zima odchodzi? 

o Dlaczego jeszcze nie 

chowamy ciepłych 

ubrań? 

o Co znaczy przysłowie 

„Kwiecień plecień, bo 

przeplata trochę zimy 

trochę lata”? 

o Jakie są inne wiosenne 

miesiące? 

o Jakie znasz przysłowia 

z nimi związane? 

Raz jest ciepło, raz zimno… 

taka zmienna ta pogoda w kwietniu! 

Temat tygodnia: 

Kwiecień plecień, bo przeplata… 

   Część wyrazów w poniższej 

informacji została zamazana. 

Postaraj się je uzupełnić. 

 

Kwiecień jest czwartym miesiącem 

roku. Nazwa tego miesiąca pochodzi 

od słowa „kwiat”. 

W kwietniu kwitnie wiele kwiatów: 

tulipany, sasanki, zawilce, 

stokrotki…  

 

Kiedy zima odchodzi, 

słońce mocniej przygrzewa. 

Śpiewają ptaki wesoło, 

widać pąki na drzewach. 

Powiewa ciepły wietrzyk, 

o wiośnie opowiada. 

Tańczą chmurki na niebie, 

Rośnie zielona trawa. 

 

W TYM TYGODNIU 

JAK SIĘ UBRAĆ „NA CEBULKĘ”? CO SŁYCHAĆ W PRZYRODZIE PRACA PLASTYCZNA   
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WIOSNA, WIOSNA! 

Wiosna, ach, to Ty! 

SPRAWDŹ SIĘ!  

UCZ SIĘ Z NAMI! 

„Wiosenne 

porządki” 

J. Brzechwa 

 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana. 

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana. 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 

– Zaczynamy wiosenne porządki! 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 

poodkurzał mchy i liście. 

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 

powymiatał brudny śnieżek. 

Krasnoludki wiadra niosą, 

myją ziemię ranną rosą. 

Chmury, płynąc po błękicie, 

urządziły wielkie mycie. 

A obłoki miękką szmatką 

polerują słońce gładko. 

Aż się dziwią wszystkie dzieci, 

że tak w niebie ładnie świeci. 

Bocian w górę poszybował, 

tęczę barwnie wymalował. 

A żurawie i skowronki 

posypały kwieciem łąki. 

Posypały klomby, grządki… 

i - skończyły się porządki. 
 

 

 

Przez długie zimowe miesiące 

parki, lasy i ogrody 

pozostawały w uśpieniu. 

W bezlistnych koronach 

drzew z rzadka przemykały 

ptaki, które nie odleciały na 

zimę. Zdawało się, że 

zapanowała wieczna zima, 

która już nigdy nie ustąpi. W 

końcu i na nią przyszedł kres. 

Nadszedł dzień, kiedy rozeszły 

się ciężkie, ołowiane chmury i 

powiał ciepły wiatr. Słońce 

mocniej przygrzewa, dni stają 

się coraz dłuższe i cieplejsze. 

Na drzewach pojawiają się 

pierwsze listki, wyrastają 

przebiśniegi, zawilce, 

przylaszczki... Cykl życia na 

ziemi rozpoczyna się na 

nowo. Mamy okazję, by 

przyjrzeć mu się trochę 

uważniej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cykl życia na ziemi rozpoczyna się 

na nowo! 
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WIOSENNE PRZYSŁOWIA

Niektóre wyrazy się ukryły. Dasz radę je odgadnąć? 

Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się 

w polu nie ruszy. 

 

Choć już w kwietniu słonko grzeje, 

nieraz pole śnieg zawieje. 

 

Grzmot w kwietniu dobra nowina, 

już szron roślin nie pościna. 

 

Jeśli w kwietniu pszczoły nie 

latają, to jeszcze długie chłody się 

zapowiadają. 

W kwietniu posucha, niknie 

rolnikom otucha. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mokre dni kwietnia zazwyczaj 

wróżą, że w lecie będzie owoców 

dużo. 

 

 

Śnieg w kwietniu goi rolę, hamuje 

niedolę. 

 

Gdy kwiecień chmurny, a maj z 

wiatrami, rok żyzny przed nami. 

 
 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

Ubieranie "na cebulkę" oznacza nakładanie kilku 

różnych warstw ubrań. W zależności od 

pogody można stosować kilka warstw. 

Zazwyczaj wystarczą trzy: warstwa spodnia, środkowa 

i wierzchnia, która zapewnia ochronę przed 

różnymi warunkami atmosferycznymi.
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Zrób to sam! 

Wykonaj pracę plastyczną na temat 

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”. 

 

Może to być np. plakat, którego przykład przedstawiamy poniżej. 

 

Dobrej zabawy!       

 

 

 


