
KRĄG TEMATYCZNY: Wakacje tuż – tuż 

Posłuchaj i rozwiąż zagadki 

Na małych krzaczkach 

w promieniach słonka dojrzewają. 

Są słodkie i pyszne 

i czerwony kolor mają./ truskawki / 

Trwają dwa miesiące. 

Lubią je uczniowie, 

bo mogą odpocząć 

i stawać na głowie./ wakacje /  

Jakie to na drzewie 

dojrzewają przysmaki, 

które lubią jeść dzieci, 

dorośli i szpaki. / czereśnie / 

 Płócienny domek na polanie, 

służy turystom za mieszkanie./ namiot / 

Zimne, słodkie i pachnące, 

jemy latem w dni gorące. / lody / 

Zaczynają się wakacje, 

bo już zakwitły … ./akacje / 

Słońce piecze, 

lipa w kwiecie, 

dojrzewa śliwa, 

kiedy to bywa? /lato / 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. / Słońce / 

 

 

  



Mały, lekki, kolorowy, 

latem zawsze modny, 

dobry do hasania w wodzie, 

na plażę wygodny. /Strój kąpielowy / 

 

Nad rzeką lub nad morzem, 

przez letnie miesiące, 

chroni naszą głowę, 

przed gorącym słońcem. /Czapka / 

 

 

   

W tubce lub butelce, 

biały i pachnący. 

Trzeba się nim posmarować, 

wychodząc na słońce. /Krem do opalania / 

 

Zbierane na plaży 

brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki 

albo naszyjniki. /Bursztyny / 

 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. /Morze / 

 

Jest lekkie okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania.  /Koło ratunkowe / 

Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce, małe morze, 

lato może nam przypomnieć. /Muszelka / 

 
 
 
 

  



KĄCIK PYSZNOŚCI 

Zimna lemoniada na upalne dni  

Lemoniada to najlepszy orzeźwiający napój, który zaspokoi pragnienie w czasie upału. Na 

dodatek zawiera sporą dawkę witamin. Jak zrobić domową lemoniadę? Podajemy bardzo łatwy 

przepis. 

Składniki 

4 porcje  

• 3 cytryny 

• 1 limonka (lub 1 dodatkowa cytryna) 

• 2 pomarańcze 

• 7 łyżek cukru 

• 1 litr wody niegazowanej 

• 1 gałązka mięty 

• opcjonalnie: 4 nasiona kardamonu 

Przygotowanie  

• Cytrusy dokładnie wyszorować, następnie przekroić na połówki. Odkroić po jednej 

ćwiartce z 1 pomarańczy, 1 cytryny i limonki i pokroić je na plasterki. Włożyć do 

dzbanka, zasypać cukrem. 

• Z reszty owoców wycisnąć sok, np. za pomocą wyciskarki, pozbywając się pestek i 

nadmiaru miąższu. Sok przelać do dzbanka z owocami. 

• Dodać wodę i gałązkę mięty. Dokładnie wymieszać. W razie potrzeby można dodać 

więcej wody i cukru (zależy od tego jak soczyste były cytryny). 

Wskazówki  

• Latem, przed podaniem, można dodać do lemoniady kostki lodu. 

• Nasiona kardamonu (jeśli ich używamy) rozgnieść i wyłuskać owoce, włożyć na 

rozgrzaną patelnię i podgrzewać przez około 1 minutę aż uwolnią swój aromat. Dodać 

do dzbanka z cytrusami. 

 

  



Orzeźwiające smoothie truskawkowo - arbuzowe 

Propozycja na smaczne, mocno orzeźwiające i zdrowe smoothie truskawkowo - arbuzowe, 

które smakiem i zapachem rozbudza nasze zmysły oraz doskonale gasi pragnienie w gorące 

dni. 

Składniki 

SKŁADNIKI NA 5 PORCJI: 

- 600 g truskawek 

- 500 g arbuza 

Dodatki: 

- cukier  

- kostki lodu  

Sposób przygotowania przepisu: 

Orzeźwiające smoothie truskawkowo - arbuzowe 

• 1. Umyte i pozbawione szypułek truskawki mocno schładzamy w lodówce wraz z 

miąższem arbuzowym.  

• 2. Gdy owoce będą już odpowiednio zimne, miksujemy je na jednolitą i gładką masę, 

dosładzając całość cukrem (opcjonalnie). 

 

Powstałe smoothie rozlewamy do szklanek, do których dodajemy kostki lodu i 

gotowe! Teraz możemy poczuć cudownie truskawkowo - arbuzowe orzeźwienie :) 

 

Życzę smacznego! :)  

 

  



 

 

 

 

 

ZADANIE DOMOWE: 

5 LATKI: KP 4 s. 56 ćw. 1 

6 LATKI: KP 5 s. 68. 

 

 

 

 

 

 


