
Dzień dobry Kochane Pszczółki! 

Lato zbliża się wielkimi krokami. 

Już czuć ciepłe promyki słońca, słychać piękne śpiewy 

ptaków, pachną kwiaty i znów powróciły smaki lata: 

truskawki, czereśnie, poziomki…

Przeczytaj wspólnie z rodzicami wiersz znajdujący się poniżej. 

Odpowiedz na pytania: 

Jak pachnie lato według autorki wiersza?

A jak pachnie lato według ciebie? 

Co najbardziej kojarzy ci się z latem?

Jakimi zmysłami możemy odczuć, że to już lato?

Wiersz: „ Zapachy lata”

M. Ledwoń

Zrobiło się cieplej, jaśniej świeci  słonce,

przyszło do nas lato, prawdziwe 

pachnące.

Zapytasz kolego: -A jak pachnie lato?

-Jak łąka z kwiatami-odpowiem Ci na to.

-Jak las pełen ptaków i górskie powietrze,

na hali owieczka w swym wełnianym 

swetrze.

Jak świeży dech wiatru nad brzegiem 

jeziora,

palone ognisko, kiedy zmierzchu pora.

Jak wiśnie, mak, rumianek, 

i wyschnięte zboże,

lato pachnie pięknie o każdej dnia porze
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LATO

Ref:   Przyszło lato, przyszło 

lato. 

Co wy na to, co wy na to?

Ja wyjadę na mazury. 

Ja nad morze, albo w góry.

1. Wybuduję zamek z piasku.

A ja sobie gdzieś do lasku. 

Pójdę z kimś, a może z nikim. 

Po prześliczne borowiki. 

Bo ja lubię zbierać grzyby. 

A ja wolę łowić ryby. 

Z moim dziadkiem albo z tatą. 

Przez calutkie nawet lato. 

Ref: 

2. Ja pojadę na kajaki, 

żeby obserwować ptaki. 

Będę kąpał się w jeziorze. 

Ja na piasku się położę. 

Już od dawne o tym marzę, 

że pojadę gdzieś na plażę, 

do Szczecina lub gdzieś dalej,

bo tam bardziej się opalę. 

Ref.

3. Będę bawił się latawcem. 

Będę szaleć na huśtawce. 

Ja poleżę na hamaku 

i posłucham śpiewu ptaków. 

No bo latem wszystkie ptaki 

robią zawsze rwetes taki, 

że to właśnie dzięki ptakom, 

wszyscy wiemy, że już lato.

Ref.

Chciałam was zaprosić do nauki piosenki 

pt.: ‚Przyszło lato”.

Rodzicu przeczytaj dziecku tekst, wysłuchajcie kilka 

razy piosenkę. 

Aby to zrobić wystarczy kliknąć w obrazek.

Następnie spróbujcie zaśpiewać. 

Przyszło lato

sł. Marek Bartkowicz, 

muz. Robert Obcowski
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https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
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