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Dzień dobry. 

 

Przysłowia, porzekadła oraz zwroty przysłowiowe towarzyszyły 

ludziom od najdawniejszych czasów.  

Najstarsze przysłowia pochodzą ze starożytnej Grecji, drugim 

źródłem był starożytny Rzym, a trzecie źródło przysłów stanowił zbiór 

ksiąg świętych, szczególnie Księgi Przypowieści.  

Przysłowia polskie oraz staropolskie porzekadła i zwroty 

przysłowiowe wywodzą się  z tradycji ludowej, będąc świadectwem 

obyczajów oraz wiedzy ludu, opartej na obserwacjach przyrody, 

ludzkich zachowań i doświadczeniu życiowym.  

Z zasady są przestrogami, zakazami, nakazami  i pouczeniami 

przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. 

 

 
Fot.1. https://pixabay.com/pl/illustrations/dziewczynka-gwiaździste-niebo-1782691/ 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/illustrations/dziewczynka-gwiaździste-niebo-1782691/
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Karta pracy 

Sowa mądra głowa 
 

 

1.Przeczytaj uważnie tekst, odpowiedz na pytanie, a następnie wykonaj 

dalsze polecenia. Powodzenia  
 

 

 
Fot.2. https://pixabay.com/pl/illustrations/sowa-ptak-las-s%c5%82odkie-m%c4%85dry-2020011/ 

 

SOWA MĄDRA GŁOWA 
 

Sowa czuła się bardzo ważna. Zaproponowała, że przez całe 

popołudnie zaopiekuje się wszystkimi dziećmi z Zielonego Lasu. 

Większość mam już przyprowadziła do niej swoje maleństwa. 

- Oczywiście- myślała- Zdają sobie sprawę, że jestem najmądrzejsza  

ze  wszystkich stworzeń, więc mogę wiele nauczyć ich dzieci. Dlatego 

tak chętnie je do mnie przyprowadzają. 

Sowa puszyła się z dumy. 

-A teraz dzieci- powiedziała siedząc na wysokiej gałęzi-   

na pewno nie raz słyszałyście, jak używam mądrych powiedzeń 

lub przysłów, na  przykład: 

„Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.” 

https://pixabay.com/pl/illustrations/sowa-ptak-las-s%c5%82odkie-m%c4%85dry-2020011/
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2. Czy znasz inne przysłowia? Jeżeli tak, to zapraszam do ich zapisania.  
 

 

 
Rys. 1. https://pixabay.com/pl/vectors/sowa-zwierz%c4%99-ptak-ksi%c4%85%c5%bcka-158411/ 
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https://pixabay.com/pl/vectors/sowa-zwierz%c4%99-ptak-ksi%c4%85%c5%bcka-158411/
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 Oto przykładowe zwroty przysłowiowe, porzekadła i przysłowia: 

 

 Piąte koło u wozu. 

 Włosy stają dęba. 

 Na czarną godzinę. 

 Ręka rękę myje. 

 Koń by się uśmiał. 

 W koło Macieju. 

 Kuty na cztery nogi. 

 Idzie luty, obuj buty. 

 Jaki pan, taki kram. 

 Złość piękności szkodzi. 

 Na złodzieju czapka gore. 

 Bez pracy nie ma kołaczy. 

 Fortuna kołem się toczy. 

 Nie wszystko złoto, co się świeci. 

 Apetyt rośnie w miarę jedzenia. 

 Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 

 Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. 

 Gdy kota nie ma, myszy harcują. 

 Kto z kim przestaje, takim się staje. 

 Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. 

 Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

 Kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha. 

 Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

 Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. 

 Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. 

 

 



Czytam i rozumiem, więc nie błądzę 

Przysłowia mądrością narodu 
 

Czytam i rozumiem, więc nie błądzę.| Maria Pijas  5 

 

 

 

 
Rys.2. https://pixabay.com/pl/vectors/sowa-zwierz%c4%99-ptak-komputer-zabawny-158414/ 

 

 

3.Wybierz zwrot przysłowiowy, albo jedno z podanych przysłów                 

lub porzekadeł. Podkreśl, opisz w kilku zdaniach, a następnie zilustruj.  

        Powodzenia  
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https://pixabay.com/pl/vectors/sowa-zwierz%c4%99-ptak-komputer-zabawny-158414/
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Gdy zwierzęta przypomniały sobie kilka przysłów, sowa sfrunęła           

na  ziemię i zaczęła rysować pazurem po piasku. Maluchy przyglądały 

się jej z podziwem. 

 

 

 
Rys.3. https://pixabay.com/pl/vectors/sowa-ptak-okulary-siedzi-mądry-151554/ 

 

Gdy skończyła rysowanie, oznajmiła: 
 

- Przyjrzyjcie się dobrze temu, co narysowałam, bo chcę wam zadać 

zagadkę: 
 

Jaki ptak nosi ze sobą grzebień? 
 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Rys.4. https://pixabay.com/pl/illustrations/kogut-kurczak-kogucik-ptak-zwierzę-5327261/1/ 

 

A oto przygotowana przeze mnie zagadka.  

 

4.Przeczytaj uważnie zdanie, po czym spróbuj odpowiedzieć                        

na postawione pytanie. 

 

Wczesnym rankiem może nas obudzić, chociaż nie nastawiał go nikt  

z  ludzi. 

 

Co to jest?  

 

………………………………………………………………………………………. 

https://pixabay.com/pl/illustrations/kogut-kurczak-kogucik-ptak-zwierzę-5327261/1/
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Rys.5. https://pixabay.com/pl/vectors/zwierzęta-antropomorficzne-ptak-2023327/ 

 

 

 

Teraz zapraszam Cię do świata kolorów i barw.  

 

5. Pamiętając o poprawnym trzymaniu kredek podczas kolorowania, 

dokończ rysunek znajdujący się na następnej stronie.  

 Powodzenia  
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Rys. 6. https://pixabay.com/pl/vectors/kogut-kurczak-grafik-kura-zwierz%c4%99-5268237/ 
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6. Skopiuj podany link i wklej w pasku adresu przeglądarki Internetu. 

Miłego słuchania.  

 

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

Śpiewające Brzdące - Wlazł kogut na murek - Piosenki dla dzieci 🐓🐓🐓  

 

 

 
Rys.7. https://pixabay.com/pl/vectors/zwierz%c4%99-ptak-czarny/ 

Cdn. 

   

      Dziękuję 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HoXffthtDFk
https://pixabay.com/pl/vectors/zwierz%c4%99-ptak-czarny/
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 Czy wiesz, że:  

 Zwroty przysłowiowe: 

 to wyrażenia podobne do przysłów 

 mogą przyjmować skróconą formę przysłów 

 nie są zdaniami. 

Przykłady zwrotów przysłowiowych: 

 na czarną godzinę 

 piąte koło u wozu. 

 

 Porzekadło ludowe: 

 może przyjmować charakter humorystyczny 

 czasem jest rymowane 

 odnosi się w sposób obrazowy do konkretnej sytuacji 

 stanowi sposób wyrażania doświadczeń życiowych 

 pozbawione jest osądu moralnego. 

 

Przykłady porzekadeł ludowych: 

 Częste mycie skraca życie. 

 Diabeł ogonem nakrył. 

 Przysłowia: 

 przekazywane są z pokolenia na pokolenie 

 mają uogólniony charakter 

 w swoim przekazie zawierają pouczenie, tzw. morał. 

 

Przykłady przysłów: 

 Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. 

 Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. 
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 Terminy „przysłowia” oraz „porzekadła” są traktowane 

niejednokrotnie równorzędnie.  

 Porzekadło ludowe bywa zalążkiem przyszłego przysłowia,      

bądź pozostałością po przysłowiu, które straciło na aktualności. 

 

 

 

 

 
                

     Rys.8. https://pixabay.com/pl/ 

 

 

https://pixabay.com/pl/vectors/zwierzę-ptak-kreskówka-1294281/

