
 

Lato to pora szczególnie radosna.  

Nadchodzi zawsze gdy się kończy wiosna. 

Lato zobaczysz, usłyszysz, poczujesz, 

gdy świat dookoła bacznie obserwujesz. 

 

 



Zachęcamy do wykonania ćwiczeń artykulacyjnych i ruchowych na podstawie 

rymowanki Iwony Fabiszewskiej „Wakacyjne plany” 

Rodzic  mówi rymowankę. Za pierwszym razem wspólnie z dzieckiem  wykonuje określone 

ruchy i wypowiada sylaby. Podczas kolejnego powtórzenia zachęca dziecko do 

samodzielności.  

Słonko mocno świeci, (podnosimy ręce i naśladujemy wkręcanie żarówek) 

cieszą się więc dzieci (podskakujemy obunóż). 

Chi, chi, cha, chi, chi, cha, (powtarzamy sylaby i klaszczemy w dłonie) 

moc promyków słonko da (podnosimy ręce i naśladujemy wkręcanie żarówek). 

Chodźmy więc nad wodę (maszerujemy w miejscu) 

po letnią przygodę (kontynuujemy marsz). 

Plum, plum, plum, plum, plum, plum, (powtarzamy sylaby i pokazujemy dłonią kształt fali) 

to strumyka słychać szum (wypowiadamy długo głoskę sz). 

Wejdźmy też na górę (naśladujemy wchodzenie na górę) 

podziwiać naturę. (przykładamy dłoń do czoła, rozglądamy się w obie strony). 

Och, och, och, puch, puch, puch (powtarzamy sylaby i klaszczemy w dłonie) 

to przedszkolak dzielny zuch. (dziecko wskazuje ręką siebie).  

Zachęcamy do improwizacji ruchowych przy muzyce:

: 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 –„ Lato, lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=aRkzeeEwq3E - „Kolorowe lato – jak zwykle co roku” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
https://www.youtube.com/watch?v=aRkzeeEwq3E


Wytnij i dopasuj obrazek do zagadki: 

 

 

 

Świeci w dzień na niebie i ogrzewa 

Ciebie. 

 

 

 

Kiedy słońce w oczy świeci, noszą je 

dorośli i dzieci. 

 

 

 

 

Składany, przenośny do siedzenia  

i leżenia, na plaży doskonały nie tylko 

dla lenia. 

 

 

 

 

Letnie buty z paseczkami, co się nie 

lubią ze skarpetkami. 

 

 

 

Łódka z żaglem, w który wiatr 

dmucha. Najszybciej płynie gdy jest 

zawierucha. 

 

 

 

 

 

W ciepły dzień dla ochłody, chętnie 

jemy zimne.. 



Posłuchajcie wierszy o lecie i wakacjach. Który się Wam najbardziej podoba?  

Może nauczycie sie go na pamięć? 

 

JEDZIEMY NA WAKACJE  Cz. Janczarski 

 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy Ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki, 

przynieś, falo, w darze. 

Nie chowajcie się szczyty 

za mgłą, za obłokiem. 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze. 

 

NA PLAŻY    I. Ratajczak 

Chlapu – plastu, już od brzasku 

Budujemy miasto z piasku 

Piękne miasto nad miastami 

W jakim nie mieszkamy sami 

Domy barwne aż nad podziw 

Fruwa się w nich, czy też chodzi? 

Można by tu żyć wspaniale 

Gdyby deszcz nie padał wcale. 

 

 

  

 

 

 

 



WAKACJE  W. Badalska 

Po co są wakacje? 

A po to, by słoneczne opiekło nas złoto. 

By was wiatry żywiczne owiały.  

By was wody błękitne skąpały. 

By wam łąki pachniały skoszone. 

By las szumiał piosenki zielone. 

By was ptaki budziły o świcie. 

By łan zboża kłosami się kłaniał. 

No i po to, byście mogli, kiedy powrócicie, 

odpowiedzieć na letnie pytania. 

A tych letnich pytań jest tysiące: 

Czemu rano jest rosa na łące? 

Po co pszczoły siadają na kwiatach? 

Czemu sowa tylko nocą lata? 

Po co dzięcioł w korę dębu kuje? 

Gdzie skowronek swe gniazdo buduje?  

Jakie ślady zostawiają zwierzęta? 

O czym w lesie trzeba zawsze pamiętać? 

A jaskółki? Czemu nisko latają przed deszczem? 

No i wiele pytań jeszcze... 

A pytajcie wszystkich – o wszystko! 

Przyglądajcie się obłokom, ptakom, listkom... 

Zrozumiecie, że świat, gdy go się poznaje, jest ciekawy. 

Ciekawszy od bajek! Świat dookoła nas!... 

 



Bystre oczko. Odszukaj elementy na obrazkach. 

GÓRY 

 

 

 

 

 



MORZE 

 

 

 

 

 

 



JEZIORO 

 

 

 

 

 

 



A teraz coś ważnego! 

,,Wakacyjne rady" W. Badalska  

Głowa nie jest od parady 

I służyć Ci musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj,  

Kiedy słońce pali. 

 

 

 

 

 
Płynie w rzece woda, 

Chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych 

Z kąpieli korzystaj. 

 

 

 

 

 

 
Jagody nieznane, 

Gdy zobaczysz w borze, 

Nie zrywaj! Nie zjadaj, 

Bo zatruć się możesz. 

 

 

 



 
Urządzamy grzybobranie. 

 Jaka rada stąd wynika ? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj 

do koszyka! 

 

 

 

 

 

 

Biegać boso – przyjemnie, 

Ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę 

Dobre buty wkładaj. 

 
 

Pięciolatki – zajrzyjcie do Księgi Zabaw na str. 74 – 75.  

Rozwiążcie zadania z Książki nr 4 str. 33, 35, 36. 

Sześciolatki – Karty 4 „Wakacje tuż, tuż” zadania 24-28. 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



Policz sylaby i pokoloruj według legendy: 

1 głoska – smak truskawkowy 

2 głoski – smak brzoskwiniowy 

3 głoski – smak czekoladowy 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Wytnij obrazki wzdłuż czerwonej linii i dopasuj obrazki do walizki tak  

by nie wystawały poza czarne kratki. 

 

 

 

 

 

 

 


