
15.06.20 Poniedziałek - Idzie lato, wkrótce wakacje 

 

Poproś o przeczytanie wiersza pod tytułem „Powiedz tato”. Zastanów się, po czym można 

poznać, że zbliża się lato. 

 

Powiedz, proszę! Powiedz tato 

po czym można poznać lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

Po prostu: 

Po słodkich malinach; 

Po bitej śmietanie z truskawkami; 

Po kompocie z wiśniami; 

Po życie, które na polach dojrzewa; 

Po letnich ulewach; 

Po słowiku, co wieczorami śpiewa; 

Po boćkach uczących się latać; 

Po ogródkach tonących w kwiatach; 

Po świerszczach koncertujących na łące; 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 

Po zapachu skoszonej trawy i róż; 

I… już! 

 

Przeczytaj wyrazy i skreśl te, które nie wiążą się z latem; 

 

słońce, maliny, sopel, truskawki, kwiaty, burza, bałwan, morze, bociany, 

góry, plaża, jesień, wakacje 
 

„Po łące biega lato” -  Piosenka do posłuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

 „Jedziemy na wakacje”. 

Na wakacje pojedziemy,  

ja nad morze, a gdzie ty?  

– Ja zostanę w naszym mieście,  

a kto jeszcze? Może wy? 

Ja pojadę pewnie w góry,  

bo tam swoją ciocię mam.  

A ja będę z tatą na wsi,  

bo mój dziadzio mieszka tam. 

Plany wakacyjne mamy różne – niektórzy pojadą w góry, inni nad morze lub jeziora.  Jeszcze 

inni do dziadków na wieś. Będziemy podróżować różnymi środkami transportu. Zatem 

ruszajmy!  

Dowiedz się, gdzie spędzą wakacje Janek, Hania, Julka, Staś. Wykonaj ćwiczenie 1 str.74. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


Olek, wraz ze swoją mamą odwiedził latem tatę w Norwegii. Najpierw dojechali na lotnisko 

samochodem, potem wsiedli do samolotu. Po kilku godzinach lotu wylądowali w Oslo, 

stolicy Norwegii. Dalej jechali autobusem. Już prawie byli u celu, ale tata Olka mieszka na 

wyspie, więc ostatnim etapem podróży był rejs motorówką. 

 

Ponumeruj pojazdy w ćwiczeniu 2 str.74. Napisz cyfrą, ile było ich razem? 

Jakie znasz inne pojazdy, którymi można podróżować? Obejrzyj filmy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGuS97PnMUk  pociąg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=baxb0XVBX8s statki 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSh3Ql3bZ7o samolot 

 

 

Świetną wakacyjną przygodą może być podróż balonem. 

Pokoloruj obrazek „Lot balonem”. 

 

Amelka z tatą wybierają się w góry. Pojadą tam swoim samochodem. Najpierw muszą 

spakować plecak. Pomóż im, wykonaj ćwiczenie 1 str.75. 
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