
Przedszkolaku zapraszam Cię do zabawy z wierszykiem-masażykiem Letnia pogoda.  

Następnie wysłuchaj wierszyka J. Brzechwy Przyjście lata. Spróbuj odpowiedzieć na  pytania: 

Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?, O czym rozmawiały zwierzęta?, W jaki sposób przyszło 

lato?, W co wystroiły się łąki na powitanie lata?. 

 
Rodzicu w tym zadaniu rozwijamy umiejętność słuchania. Rozwijamy umiejętność poprawnego 

wypowiadania się na dany temat. Wydłużamy koncentrację uwagi. Dziecko poznaje i utrwala 

pojęcia związane z latem. 

Letnia pogoda -  zabawa z elementami kinezjologii edukacyjnej. 
     

Dziecko siedzi przed rodzicem i naśladuje jego ruchy.  

 

Rano trochę padało. (przesuwa ręce z góry na dół, przebierając palcami) 

Potem słońce zza chmury wyjrzało. (rozsuwają ręce na boki) 

Wszystkich trochę ogrzało. (rysują oburącz kółeczka na policzkach) 

Nagle przyszła burza -  błyskało się (uderzają ręką o rękę) 

i grzmiało. (tupią) 

Znów trochę popadało. (przesuwa ręce z góry na dół, przebierając palcami) 

Gdy słońce znów zaświeciło (rysują oburącz duże koło, zaczynając od góry) 

Cicho się zrobiło. (kładą palec na ustach) 
https://loogomowa.pl/wierszyki-z-pokazywaniem/ 
 

 

 
https://thumbs.dreamstime.com/b/ilustracja-lata 

Przyjście lata 
I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato? 

Kret skrzywił się ponuro; - Przyjedzie 

pewnie furą. 

Jeż się najeżył srodze; - Raczej na 

hulajnodze. 

Wąż syknął; - Ja nie wierzę. Przyjedzie na 

rowerze. 

Kukułka zakukała; - Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem. 

- Nieprawda! Lato zwykle przyjeżdża 

motocyklem! 

- A ja wam to dowiodę, że właśnie 

samochodem. 

- Oświadczyć mogę krótko, przypłynie 

własną łódką. 

A lato przyszło pieszo - już łąki nim się 

cieszą, 

i stoją całe w kwiatach na powitanie lata. 

 

 

 
http://st2.depositphotos.com/ 

 

 
https://thumbs.dreamstime.com/t/jeż-3175642.jpg 

 

 
https://thumbs.dreamstime.com/z/zielona-szczęśliwa-żmija-

13720200.jpg 

 

 
https://thumbs.dreamstime.com/ 

 

Lato - pokoloruj obrazek i pamiętaj nie wychodź poza kontur rysunku! 

 

https://loogomowa.pl/wierszyki-z-pokazywaniem/


 

 
http://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/slonce-lato-kolorowanka.jpg 

 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popatrz na ilustrację poniżej i odpowiedz na pytania. 
 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy logiczne myślenie. 
 

1. Jakie mamy pory roku? Wymień je. 
 

2. Jaką porę roku mamy aktualnie? 
 

3. Jaka pora roku będzie po lecie? 
 

4. Jaką pogodę mamy podczas lata? 
 

5. Co robimy latem? 
 

 
 
 
 
 

Źródło: https://www.printoteka.pl/jx/materials/item/4740 

https://www.printoteka.pl/jx/materials/item/4740


Przygotuj kredki lub mazaki i pokoloruj poniższy obrazek. Co przedstawia ilustracja? 
 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy sprawność manualną. 
 

 

Źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-lato/wakacyjna-malowanka-do-wydruku/ 

 
 
 

 Zadanie w książkach 
 

Nowe przygody Olka i Ady cz.4 str. 66-67. 
 

Opracowała: Kinga Mateja 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-lato/wakacyjna-malowanka-do-wydruku/


Opracowała: Agnieszka Respondek 
 
 

 

1. Czyj to cień? Dopasuj cień do odpowiedniego zwie-

rzątka. Celem zdana jest usprawnienie percepcji 

wzrokowej. 

 
https://wordwall.net/play/2935/770/520 

 
 

2. Zgaduj zgadula…. 

Rozwiąż zagadki 

https://wordwall.net/play/2935/817/622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://wordwall.net/play/2935/770/520
https://wordwall.net/play/2935/817/622

