
NADCHODZI LATO 

 

Lato w mieście, lato na wsi 
 

 

1. „Sylabowe obrazki”- zabawa ruchowa. 

Osoba dorosła prezentuje dzieciom obrazki z przedmiotami i zjawiskami kojarzącymi się z 

latem. Razem z dzieckiem nazywa wszystkie rzeczy znajdujące się na obrazkach. Następnie 

osoba dorosła włącza muzykę. Podczas muzyki dziecko swobodnie porusza się po 

pomieszczeniu. Na pauzę w muzyce, osoba dorosła pokazuje obrazek, a dziecko dzieli nazwę 

przedmiotu z obrazka na sylaby i podaje liczbę sylab. 

 

 
 

2. „Malutki kurczaczek” - ćwiczenia oddechowe. 

- wdychanie powietrza nosem, wydychanie ustami wykonywane w siadzie skrzyżnym; 

- „Malutki kurczaczek - dmuchanie na piórko umieszczone na dłoni. Dziecko delikatnie 

dmucha na kurczaczka - piórko, aby je ogrzać (chuchanie). Ćwiczenia należy powtórzyć kilka 

razy. 

 

3. „Lato w mieście i lato na wsi” - zabawa językowa. 



Osoba dorosła prosi dziecko, aby podało wszystkie skojarzenia z: „latem w mieście”, a 

następnie z „latem na wsi”. Następnie prosi dziecko, aby ułożyło opowiadanie na temat: 

„Jakie jest lato” (dłuższa wypowiedź dziecka; wypowiedź pełnymi zdaniami). 

 

4. „ Gdzie jest lód?”- karta pracy. 

Osoba dorosła daje dziecku kartę pracy, nożyczki oraz klej. Dziecko wycina obrazki z lodami 

i nakleja je pod dyktando osoby dorosłej w odpowiednich miejscach przy obrazku budki z 

lodami. 

 

 
 

5. Dla chętnych: 

- rozwiązywanie zagadek na temat zwierząt 

 

Zagadka o krowie 
Duża i łaciata, na zielonej łące. 

Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słońce. 

 

Zagadka o kurze 
Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi. 

 

Zagadka o kogucie 
Budzi się przed świtem, w przytulnym kurniku. 



Potem budzi innych, swoim kukuryku! 

 

Zagadka o świni 
Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana. 

 

Zagadka o koniu 
Lubi owies, lubi siano 

w stajni rży i parska rano. 

 

Zagadka o kaczce 
Lubię pływać w stawie każdy z was mnie zna. 

Wśród wrzasków domowych ptaków słychać moje: kwa, kwa. 

 

Zagadka o kocie 
Zagdaka to będzie nie długa, 

wlazł sobie na płotek i mruga. 

 

Zagadka o psie 
Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka, 

dobrym ludziom chętnie służy na złych warczy, szczeka 

 

- „Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna. 

Osoba dorosła mówi następujące zdania, a dziecko określają czy zdanie jest prawdziwe, czy 

fałszywe. 

- Teraz jest wiosna.  

- W lecie są wakacje i kąpiemy się w morzu.  

- Wiosną kolorowe liście spadają z drzew.  

- Wiosną jeździmy na sankach.  

- Latem lepimy bałwana.  

- Tulipan to kwiat wiosny.  

- Jesienią sady się rumienią.  

- Zimą kwiaty kwitną.  

- Zimą rzucamy śnieżkami.  

- Jesienią dokarmiamy ptaki.  

- Zimą ubieramy choinkę. 


