
Witajcie drogie dzieci, witajcie rodzice! Kolejny 

dzień przed nami . Oto co przygotowałyśmy dla 

Was na dzisiejszy dzień. 

 

 

 

1. „Przyjście lata”- wiersz Jana Brzechwy. Prosimy rodziców o przeczytanie 

dzieciom wiersza, następnie przeprowadźcie krótka rozmowę na temat 

wiersza. 

I cóż powiecie na to, 

Że już się zbliża lato? 

Kret skrzywił się ponuro: 

„Przyjedzie pewnie furą”. 

Jeż się najeżył srodze: 

„Raczej na hulajnodze”. 

Wąż syknął: „Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze”. 

Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem”. 



„Skąd znowu - rzekła sroka - 

Nie spuszczam z niego oka 

I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam je w tramwaju”. 

„Nieprawda! Lato zwykle 

Przyjeżdża motocyklem!” 

„A ja wam to dowiodę, 

Że właśnie samochodem”. 

„Nieprawda, bo w karecie!” 

„W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Przypłynie własną łódką”. 

A lato przyszło pieszo - 

Już łąki nim się cieszą 

I stoją całe w kwiatach 

Na powitanie lata. 

 Jakie zwierzątka wystąpiły w wierszu? 

 Jakimi pojazdami wg zwierząt miało przybyć lat? 

 Jak lato przybyło?  

 Jak wyglądały łąki na powitanie lata? 

Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie. 

Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali 

roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w 

świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia 

i przygotowania go do samodzielnego życia. 

 

 

 

 

 

 



2. Zabawa w skojarzenia – rozpoczynamy od podania dowolnego słowa np. „słońce”. 

Następnie dziecko podaje dowolne słowo, które kojarzy z tym podanym przez nas np. 

„ciepło”. Później kolejna osoba podaje słowo kojarzące się ze słowem poprzednika, czyli w 

tym przypadku skojarzenie do słowa „ciepło” i tak w kółko. 

 

3. „ Lato, lato, lato czeka”- wczoraj poznaliście piosenkę o lecie. Dziś prosimy Was, abyście przy 

tej piosence wesoło się poruszali, przy okazji utrwalając refren piosenki . 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0  

 

4. „Może morze, może góry”- tworzenie obrazu morskiego lub górskiego za pomocą 

wydzieranki z kolorowych kartek papieru ksero.  Poniżej znajdziecie propozycje wykonania 

pracy. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0


 

 

 

Jeśli macie ochotę popracować w Waszych książeczkach to zachęcany 

Was do zrobienia zadań ze w kartach pracy nr 4- str. 62, 63. 

 

Poniżej znajdziecie również obrazki do pokolorowania  

Pozdrawiamy Was ciepło- pani Lidka i pani Asia. 

 

 

 



 



 

 


