
Poniedziałek 29 czerwiec : „Zabawy z latem” 

1.„Letnie zagadki”- rozwiązywanie zagadek czytanych przez R. 

 
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. 

 
Bursztyny 
Zbierane na plaży 



brązowe kamyki. 
Pięknie zdobią nam pierścionki 
albo naszyjniki. 

 
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. 

 
Basen 
Kiedy lato spędzasz w mieście, 
chcesz poszaleć w wodzie czasem. 
Poproś mamę, tatę, siostrę, 
żeby wzięli cię na... 
 
 

 

 
Skakanka 
Plastikowe rączki 
na dość długim sznurku. 
Można na niej skakać 
latem na podwórku. 

 
Namiot 



Mały domek z materiału, 
w nim poduszki oraz koce. 
Można smacznie w nim przesypiać 
letnie ciepłe noce. 

 
Wesołe miasteczko 
Kolorowe domki, drzewa, 
bardzo szybkie karuzele. 
W tym wesołym miejscu dobrze 
spędzać letnie jest, niedziele. 
 

 
Mewa 
Biały ptak ponad falami 
lata lecz nie śpiewa. 
Letnią porą cała plaża, 
krzykiem jej rozbrzmiewa. 

 
Muszelka 
Gdy do ucha ją przyłożę, 
morza szum powróci do mnie. 
W tej skorupce, małe morze, 
lato może nam przypomnieć. 

 
Jagody 
Liliowe kuleczki 
na zielonym krzaczku, 
by je znaleźć trzeba 
latem pójść do lasu. 

 
Truskawki 
Polane śmietaną, 
cukrem posypane, 
smakują wybornie, 



w słoneczny poranek. 

 
Ryba smażona 
Chrupiąca i złota, 
piecze się lub smaży. 
Najchętniej ją jemy 
przy nadmorskiej plaży. 

 
Plac zabaw 
Są na nich huśtawki 
ławki i drabinki. 
Latem się tu bawią 
chłopcy i dziewczynki. 

 
Czereśnie 
Te letnie owoce 
z małymi pestkami, 
na zielonych ogonkach 
Rosną parami. 

 
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. 

2„Garderoba Tupa”-  zabawa dydaktyczna. Zadaniem dzieci jest połączyć liniami 
ubrania  pasującą do dziewczynki i ubrania pasujące dla chłopca. 

 

3. „Lody poziomkowe” – osłuchanie z piosenką. 
 
Piosenkę można odsłuchać wpisując w google : 
Poziomkowe lody piosenka dla dzieci 
 
1. Lo- lo-lo-lo- lo-lo lody 
   Po-po-po-po poziomkowe 
   Lu-lu-lu-lu lubię lizać 
   choć gardełko nie jest zdrowe. 
Ref. Mama mówi nie, tata mówi nie! 
      A ja lody poziomkowe lizać chcę! 
      Mama mówi nie, tata mówi nie! 
      A ja lodów poziomkowych chcę! 
2. Mama boi się o dzieci, 
   chce by zawsze były zdrowe. 
   Ale czasem przecież trzeba 
   zjadać lody poziomkowe. 
Ref. Mama mówi nie… 



3. Lody trzeba jeść powoli, 
   aby gardło nie bolało. 
   Mama trochę jeść pozwoli, 
   ale więcej by się chciało! 
Ref. Mama mówi nie… 
 

4.Wakacyjna  zabawa z kolorami - praca plastyczna  

„Tęcza” wydzieranka  wykonana z kolorowych   skrawków gazet. 

 

1.Na białej kartce R. szkicuje kształt tęczy. 
2. Z kolorowych magazynów i gazet wydzieramy kolorowe skrawki i umieszczamy w 
miseczkach lub innych pojemnikach żeby się nie pomieszały. 
(fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony) 
3. Zróbcie tyle kolorowych warstw na ile macie ochoty. Nasza tęcza ma ich 6 ale 
równie dobrze będzie się prezentowała tęcza z 5 kolorów. To nie ma znaczenia! 
Ważne, by dobrze się bawić robiąc ją a potem cieszyć gotową pracą. Miłej pracy 
 


