
Poniedziałek 15.06.2020 

To już lato!! 

Moi Kochani!! Już naprawdę za chwilę mamy lato! Jak ten czas szybko płynie! 

Kilkoro z Was widzę w przedszkolu – jak Wy urośliście przez te 3 miesiące! 

Tęsknie za Wami, już nie mogę się doczekad, jak się wszyscy spotkamy!:-)  

W tym tygodniu będziemy mówid o jednej z pór roku, która nazywa się lato 

chyba dla wszystkich dzieci najmilsza   

Przypomnijcie sobie jakie mamy pory roku: Wiosna, lato, jesieo i zima. 

Która pora roku jest Waszą ulubioną?? 

 Na początek Rodzice  przeczytają wam wiersz a Wy postaracie się udzielid 

odpowiedzi na  pytanie za co Wy lubicie lato??? 

Ewa Bełczewska „Za co lubimy lato”? 

 

Za co lubimy lato? 

Za co lubimy lato? 

Za słooce co jasno świeci, 

za bawiące się na podwórku dzieci, 

za leśne poziomki, maliny, jagody, 

za spacery z rodzicami do parku, na lody,  

za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry, 

za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury. 

A za co jeszcze lubimy lato? 

Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków, 

za żabki kumkające koncerty wieczorne, 

za kolorową tęczę co cudnie się mieni, 

za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni. 

I lato za to lubimy… 

Że daleko jeszcze do zimy! 

 

 



 

 

 A TERAZ ZAGADKI: 

 
 

 

 
Lody  
W kubeczku czy na patyku 

wszyscy je lubimy. 

Miło latem na języku, 

poczuć małą porcję zimy. 

 

 

 
Słońce  
Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. 

 

 

 
Strój kąpielowy  
Mały, lekki, kolorowy, 

latem zawsze modny, 

dobry do hasania w wodzie, 

na plażę wygodny. 

 

 

 



 

 
Czapka  
Nad rzeką lub nad morzem, 

przez letnie miesiące, 

chroni naszą głowę, 

przed gorącym słońcem. 

 

 

 
Krem do opalania  
W tubce lub butelce, 

biały i pachnący. 

Trzeba się nim posmarować, 

wychodząc na słońce. 

 

 

 

 

 
Morze  
Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. 

 

 

 
Koło ratunkowe  
Jest lekkie okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania. 



 

 
Muszelka  
Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce, małe morze, 

lato może nam przypomnieć. 

 

 

 

 
Ryba smażona  
Chrupiąca i złota, 

piecze się lub smaży. 

Najchętniej ją jemy 

przy nadmorskiej plaży. 

 

 

 
Piłka  
Kolorowa kula, 

trzeba ją nadmuchać, 

by przez całe lato 

turlać ją i rzucać. 

 

 

 

 
Grill  
W metalowym kociołku 

węgielki się żarzą. 

Na nich w letnie wieczory 

ludzie mięsko smażą. 



 

 

 
Komary  
Latem jest ich dużo, 

a gdy zaczną latać, 

siadają na rękach 

i trzeba się drapać. 

 

 

 
Plecak  
Włóż do niego wszystkie rzeczy: 

sok, kanapkę i czapeczkę. 

Potem załóż go na plecy 

i na letnią idź wycieczkę. 

 

 

 
Plaża  
Można na niej się opalać, 

Zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

Brzegiem morza spacerować. 

 

 

 
Zamek  
Gdy jest prawdziwy - królowie w nim mieszkają. 

Gdy zbudowany z piaski – dzieci zabawę mają. 

Jeszcze inny w drzwiach się montuje. 

Złodziej może wejść do domu, gdy się popsuje. 

 



 

 


