
Dzień dobry! Na początek  dzisiejszego spotkania mam dla Was krzyżówkę. Rozwiązanie da Wam 

odpowiedź o czym dzisiaj porozmawiamy. 

1. To jest deser doskonały, najwspanialszy na upały. 

2. Można na niej się opalać, zamki z piasku też budować. Gdy się znudzi, można z mamą, brzegiem 

morza spacerować. 
3. Lata w górze, lecz na sznurze. 

4. W niej się możesz kąpać, piją ją ludzie, rośliny, zwierzęta, bez niej nie byłoby życia na ziemi, 

każdy niech o tym dobrze pamięta. 
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Hasło: _ _ _ _  

1.Czy już wiesz o jaką porę roku chodzi? 

Lato to jedna z czterech pór roku, rozpoczyna się 22.06 i trwa aż do 23.09. Jest to pora roku, kiedy 

słońce grzeje najmocniej, a dni stają się długie.  W świecie roślin to najlepszy okres na dojrzewanie 

i kwitnienie. Niektóre z roślin latem wydają owoce np. truskawki, czereśnie, wiśnie, poziomki. To 

na nie często czekamy cały rok. 

23 czerwca obchodzimy Dzień Taty, pomyśl jakie życzenia chciałbyś/łabyś przekazać swojemu 

tacie. 

2. Po czym można poznać ze mamy lato? Posłuchaj wiersza czytanego przez rodzica  pt. „Tato, czy 

już lato?” B. Szelągowskiej . Słuchaj uważnie i wskaż 5 ilustracji na których przedstawiono rzeczy, 

za które lubimy lato. 

„Tato, czy już lato?” 

Powiedz proszę! Powiedz , tato, 

Po czym poznać można lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

Po prostu: 

Po słodkich malinach, 

Po bitej śmietanie z truskawkami, 

Po kompocie z wiśniami, 

Po życie, które na polach dojrzewa, 



Po słowiku, co wieczorem śpiewa, 

Po boćkach uczących się latać, 
Po ogrodach tonących w kwiatach, 

Po świerszczach koncertujących na łące, 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce, 

Po zapachu skoszonej trawy i róż, 
I już! 

 

     

 

               

                              

 

Dziecko wymienia także cechy charakterystyczne dla lata na podstawie wiersza oraz własnych 

obserwacji. 

 

3. Zabawa ruchowa do piosenki „Tato już lato”. Wykonaj dowolny taniec do piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ  

 



4. Porozmawiajmy o letniej pogodzie i różnych zjawiskach 

atmosferycznych.  Co się dzieje w pogodzie kiedy jest lato? 

Latem dni są coraz bardziej słoneczne i cieplejsze, możemy 

biegać po podwórku w koszulkach z krótkim rękawem i 

krótkich spodenkach, spódniczkach lub sukienkach. 

Bywa tak, że pogoda potrafi się szybko zmienić z 

bezchmurnego, słonecznego nieba na niebo pokryte różnymi chmurami, można powiedzieć, że jest 

to taki teatr na niebie, który myślę  nie raz udało Wam się zobaczyć. Posłuchajcie  piosenki, która 

opowiada o takim właśnie teatrze na niebie. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=sE9X6mxtRRE 

 

 

5.Lato to czas kiedy pojawiają się również dość gwałtowne i niebezpieczne zjawiska takie jak: 

- gwałtowne ulewy, którym  czasami towarzyszyć może grad 

    

- burze          

 - trąby powietrzne    



Zdarzają się również takie, które są piękne i kolorowe takim właśnie zjawiskiem jest:                             

- tęcza. 

 

 

6. Lato kojarzy nam się także z lodami. Możecie takie lody wykonać sami w domu oto przepis: 

POMARAŃCZOWE LODY SORBETOWE ☺  

Potrzebny będzie: Sok pomarańczowy (100%  naturalny), mały kubek jednorazowy lub foremka do 

lodów, patyczek. 

Dziecko do kubeczka nalewa sok, starając się go nie rozlać. Następnie kubeczek wstawia do 

zamrażarki. Po ok. 30 minutach, kiedy sok już lekko się zmrozi należy wyjąć kubeczek i włożyć do 

niego patyczek i ponownie wstawić do zamrażarki na 3 lub 3 godziny. 

 

 

7. W swoich kartach pracy z pomocą rodziców wykonajcie zadania ze stron: 

3 latki – s. 21, 

4 latki – s. 61,  

5 latki – s. 70-74. 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam Pani Ania  

 

 

 



Do poniższej historyjki obrazkowej stwórz własne opowiadanie i wymyśl jego tytuł. Opowiadanie 

zaprezentuj rodzicom. 

 

 

 



Dorysuj brakujące części obrazka. 

 


