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TEMAT: W CO SIĘ BAWIĆ LATEM? 

 

I. Wiersz „Lato” Zdzisław Szczepaniak 

No dzieciarnia – co wy na to? 

Już od jutra mamy lato! 

Ta wspaniała, ciepła pora 

Trwa od rana do wieczora 

Przez co najmniej dwa miesiące, 

Gdy najmocniej grzeje słońce. 

W tym to czasie, o tej porze 

Każdy bawi się, jak może. 

Z bratem, z siostrą, z kolegami. 

Samotnicy wolą sami. 

Malcy jeżdżą na rowerkach, 

Trwa zabawa w piłkę, w berka. 

Warczą wściekle motorynki. 

Kto tak piszczy? To dziewczynki… 

Przechwalają się chłopaki: 

– Co tam guzy i siniaki! 

Na trzepaku – gimnastyka. 

Pół podwórka kozły fika, 

A wódz Indian właśnie każe 

Schwytać jakieś blade twarze 

I przywiązać je do pala, 

Choć współczucie nie pozwala… 

Ktoś gdzieś chlipie: 

– Ja się boję… 

W odsiecz idą mu kowboje. 

Inni znów za piłką gonią 

(szyby już ze strachu dzwonią), 

Komuś w biegu spadły buty 

(nic nie szkodzi – to nie luty), 

Ktoś gdzieś zginął, choć nie igła, 

Lecą w górę bańki z mydła… 

W piaskownicy góra piasku. 

Dookoła pełno wrzasku. 

– Hurra! Nie ma jak wakacje! 



Głośno krzyczy (i ma rację): 

Bolek z Kaziem, Włodek z Jackiem, 

Andrzej z Rysiem, Wicek z Wackiem, 

Mania z Halą, Wanda z Martą, 

Gosia z Basią – no bo warto 

Wykorzystać każdą chwilę, 

Aby się zabawić mile, 

Aby nie iść do przedszkola, 

Aby strzelić wreszcie gola, 

Aby w nosie mieć klasówki, 

Dwójki, piątki, wywiadówki… 

Można wreszcie się nie śpieszyć, 

Można się z wszystkiego cieszyć. 

Do momentu… gdy z balkonu 

Tato krzyknie: „MARSZ DO DOMU!”. 

W domu nas do wanny wsadzą, 

Doszorują i wygładzą. 

Potem każą siąść za stołem 

i napychać brzuch z mozołem. 

A gdy wreszcie wszystko zjemy, 

Wykrztusimy: „Dziękujemy…” 

Wówczas mama – dobra wróżka – 

Zaprowadzi nas do łóżka. 

Na dobranoc zaś koniecznie 

Powie: „JUTRO BAW SIĘ GRZECZNIE…”. 

 

Pytania: W co bawiły się dzieci z wiersza? W co Ty bawisz się latem? Jakie przedmioty do 

zabawy kojarzą ci się z latem? 

 

II. Blok zajęć o emocjach – szczęście. „Szczęście” - zagadki: 

1. Świeci wysoko na niebie. (słońce) 

2. Jedziemy tam, by pływać wśród fal. (morze) 

3. Możesz nim pojechać na wakacje po torach. (pociąg) 

4. Możesz w niej latem łowić ryby. (rzeka) 

5. Powstaje na niebie po burzy. (tęcza) 

6. Z nią najlepiej smakują latem truskawki. (śmietana) 

7. Zaczynają się, gdy kończy się rok szkolny. (wakacje) 

8. Śpisz pod nim na biwaku. (namiot) 

9. Pakujesz go, gdy jedziesz na wycieczkę. (plecak) 



III. Piosenka „Niech żyją wakacje”: 

https://youtu.be/BauTov9xmZY 

 

Niech żyją wakacje,  

niech żyje pole i las i niebo, i słońce,  

wolny, swobodny czas.  

Pojedzie z nami piłka i kajak, 

i skakanka, będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali,  

w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali.  

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las i niebo, i słońce,  

wolny, swobodny czas. 
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