
KRĄG TEMATYCZNY: „UROKI LATA” 

Posłuchaj wiersza „Wycieczka” L. Łącz 

 

Wstawaj z łóżeczka szybciutko - Już czas! 

Czeka łąka bezkresna i las. 

Będzie piękny, upalny dziś dzień. 

Patrz, pod drzewem coś siedzi – to cień! 

Widzisz w gniazdku pisklęta? - Tam są! 

Dźwięcznie śpiewa skowronek – To on! 

Pojedziemy nad rzekę – Czy chcesz? 

Kochasz lato i słońce - Ja też! 

Rozmowa na temat treści wiersza: 
- o jakim ważnym zbliżającym się niedługo okresie opowiada wiersz? 

- o jakich miejscach odwiedzanych podczas wakacji opowiada wiersz? 

- z jakimi dźwiękami i kolorami kojarzy się wam lato? 

 

Przyjrzyj się obrazkowi. Zobacz jak rok kalendarzowy został podzielony na  

pory roku. 

 

  



Posłuchaj i naucz się piosenki  

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

„Lato, lato, czeka” 

Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 

A tam ciągle nie ma nas 

Lato, lato, nie płacz czasem 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień 

Przyjedziemy lada dzień 

Już za parę dni, za dni parę 

Weźmiesz plecak swój i gitarę 

Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 

Do widzenia wam canto, cantare 

Lato, lato, mieszka w drzewach 

Lato, lato, w ptakach śpiewa 

Słońcu każe odkryć twarz 

Lato, lato, jak się masz? 

Lato, lato, dam ci różę 

Lato, lato, zostań dłużej 

Zamiast się po krajach włóczyć stu 

Lato, lato, zostań tu 

Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 

Do widzenia wam canto, canta re 

 

  

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


Posłuchaj wiersza pt. „Mój rysunek” M. Mazan 

 
Najpierw narysuję słońce  

razem z promykami. 

Tłem dla słońca będzie niebo  

z białymi chmurkami. 

W dole będzie rosła trawa 

na trawniku – drzewa. 

A na drzewie narysuję  

ptaszka, który śpiewa! 

Będzie jeszcze klomb z kwiatkami 

i piesek wesoły 

oraz dzieci, co się spieszą 

Bo biegną do szkoły! 

 

Spróbujcie wymienić i narysować to wszystko, o czym wspomina w wierszu 

poetka. 

 

 

  



Przeczytaj tekst z rodzicem. On będzie czytał wyrazy, a ty nazywaj obrazki. 

 

  



Przyjrzyj się przedstawionym poniżej rytmom. Zastanów się w jaki sposób 

je uzupełnić i zrób to. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE DOMOWE  

5 latki: KP 4, s. 50 ćw. 1, KP 4 s. 51, ćw. 2 

6 latki: KP 5, s. 61 ćw.7, KP 5, s. 62 – 63, KP 5, s. 58 ćw. 1 

 

 

 

 


