
2. 04. 2020r. j. polski kl. V Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Ile prawdy jest w przysłowiach? 

1. Czy znacie jakieś przysłowia? – zapisanie 2-3 propozycji w zeszycie.  

2. Zapisanie definicji przysłowia – wspólne stworzenie tej definicji.  

3. Głośne czytanie tekstu z podręcznika „Przysłowiowa Polska”, str. 186. 

4. Skąd pochodzą przysłowia? 

 

 

 

 

 

5. Dlaczego są tak popularne? 

6. Wyjaśnienie przysłów, które pojawiają się w tekście. 

7. Dokończ podane przysłowia – podręcznik zad. 3 str. 187. 

8. Zad.4 str. 187 – zapisanie w zeszycie. 

9. Zad 5. str. 187 – ustnie. 

10. Zapoznanie uczniów z najbardziej znanymi przysłowiami łacińskimi (np. Cogito, ergo sum; Veni, 

vidi, vici; Historia vitae magistra est – objaśnienie ich przez nauczyciela). 

11. Wykonanie ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela w Karcie pracy 1.  (dokończenie znanych 

przysłów, objaśnianie sensu, porządkowanie przemieszanych części przysłów, podawanie przysłów 

na podany temat i inne), w razie trudności korzystanie z „Księgi przysłów polskich” lub z zasobów 

Internetu. 

 

Karta pracy 1.  

1. Dokończ przysłowia: 

a. Góra z górą się nie zejdzie, ale…………………………………….……………………….. 

b. Kto nie ma w głowie, ten ma w………………………………………………………………. 

c. Wyrwał się jak…………………………………………………………………….……….... 

d. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym…………………………………..….………... 

e. Kiedy wejdziesz między wrony………………………………………………..…………... 

f. Jeśli nie potrafisz…………………………………………………………………………….. 

 

Pochodzenie 
przysłów 



 

2. W poniższych przysłowiach przemieszały się części. Przywróć każdemu pierwotne brzmienie.  

W tym celu połącz w całość fragmenty przysłów. Mażesz je porozcinać i przykleić poprawnie. 

Tam, gdzie jest taka potrzeba popraw na początku  na dużą literę.   

Kruk krukowi nie zagląda w zęby. 

Śmieje się jak z cebra. 

Niedaleko pada baba z wozu 

Nie pchaj palca jak wół do karety. 

Na bezrybiu i koniom lżej. 

Pierwsze jaskółki              mało mleka dają. 

Pasuje           jak głupi do sera. 

Jaka praca,              tak się wyśpisz. 

Krowa, która dużo ryczy, nie czyni wiosny. 

Jak sobie pościelesz taki kram. 

Uderz w stół, a głupiemu radość. 

Jaki pan, taka płaca. 

  

 

 
 
 
 
 
 


