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Temat: „Cieszymy się latem” 

 

I. Co to jest? – zabawa rozwijająca zmysł dotyku.  

Rodzic stawia przed dzieckiem skrzynię z wakacyjnymi skarbami (muszelki, patyki, kamyki, piasek, 

szyszki itp.) Dziecko losuje po jednym przedmiocie i stara się odgadnąć za pomocą dotyku, co to jest.  

 

II. Koło do pływania – zabawa z szarfami ćwicząca tułów.  

Podczas pływania będą potrzebne koła. Zadaniem dziecka jest założenie koła (szarfy lub związanego 

na końcu długiego szalika), najpierw zaczynając od nóg, następnie od głowy. Po wykonaniu zadania 

dziecko naśladuje pływanie.  

 

III. Omijamy szyszki – zabawa bieżna.  

Dziecko chce pójść na plażę, do której droga prowadzi przez las. Na drodze leży dużo szyszek,       

a dziecko ma bose stopy. Dziecko biega, omijając szyszki – woreczki rozrzucone na dywanie. Gdy 

nadepnie na szyszkę, podskakuje kilka razy na jednej nodze. Zabawę można również przeprowadzić  

w ogrodzie lub na łące z wykorzystaniem prawdziwych szyszek.  

 

IV. Lato, lato, co ty na to – słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej.  

Rodzic czyta wiersz modulując głosem lub przedstawia za pomocą kukiełek: 

 

Lato, lato co ty na to 

Lato: Jestem lato, ciepłe Lato, Z malowanym koszem,  

A w tym koszu dobre rzeczy W darze wam przynoszę.  

Poziomkami was częstuję, Miodem i agrestem.  

Sztuk też uczę rozmaitych, Bo od tego jestem.  

Chłopiec I: Więc mnie naucz pływać, Lato Bardzo wdzięczny będę za to.  

Dzieci (chórem): Lato, Lato, co ty na to?  

Lato: Wodę w rzekach ci ogrzeję Na to możesz liczyć.  



Lecz pamiętaj, kto chce pływać, Musi pilnie ćwiczyć.  

Nie wypływaj sam daleko, Bo woda zdradliwa  

Bądź odważny, lecz ostrożny – Wtedy będziesz pływał.  

Dziewczynka I: A mnie naucz jagód szukać Bo to trudna sztuka.  

Dzieci (chórem): Lato, Lato, co ty na to?  

Lato: Wstawaj raniutko, nigdy jak leń. W lesie uważnie rozgarniaj zieleń.  

Szukaj polanek skąpanych w słońcu, Pełen dzbanek uzbierasz w końcu.  

Chłopiec II: Niech lato na mnie się nie gniewa Bo ja... chciałbym łazić po drzewach…  

Lato (mówi wykonując ruchy gimnastyczne):  

Kto się chce na drzewa wspinać- Raz, dwa, trzy,  

Musi giętki być jak trzcina – Raz, dwa, trzy,  

Musi szybszy być od rysia Raz, dwa, trzy,  

I silniejszy być od misia Raz, dwa, trzy.  

Gdy poćwiczysz tak przez miesiąc Raz, dwa, trzy,  

Na dąb wejdziesz i na jesion – Raz, dwa, trzy.  

Lecz oszczędzaj drzewa cienkie – Raz, dwa, trzy.  

Złamiesz drzewko – no i rękę – Raz, dwa, trzy.  

Dziewczynka II: Lato kochane, Lato gorące, Pomóż mi szukać ziółek na łące  

Gdy mi w szukaniu trochę pomożesz, To piękny zielnik z ziółek ułożę.  

Lato: Szukaj ziółek w ranki letnie, Zanim kosa trawę zetnie.  

Lecz pamiętaj, moja miła, Abyś łąki nie zniszczyła.  

Krowa zła jest niesłychanie Gdy ktoś depcze jej śniadanie.  

Dzieci (chórem): Góry i lasy, morze i rzeka – Tyle radości na nas dziś czeka.  

Tyle radości daje nam lato, Więc je serdecznie kochajmy za to.  

Maria Terlikowska 

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści wiersza. Zadaje pytania: O co prosiły lato dzieci?, Czy lato 

pomogło dzieciom spełnić prośby?, Jakie rady dawało dzieciom lato? Rodzic pomaga dziecku 

w odszukaniu odpowiedzi, czytając ponownie fragmenty wiersza. 



V. Wesołe letnie zabawy – letnie zabawy dzieci w ogrodzie/ na placu zabaw/ na łące.  

Rodzic proponuje dziecku przedpołudniowy pobyt w ogrodzie. Pyta, w jakie zabawy chciałoby się bawić. 

Przypomina o bezpieczeństwie – konieczności unikania miejsc mocno nasłonecznionych. Dziecko 

wybiera zabawki, książki, gry i wspólnie zanoszą do ogrodu. Rodzic przygotowuje miejsce zabaw,     

w którym dziecko będzie mogło cieszyć się letnią pogodą, a jednocześnie ochronić przed upałem. 

Pamięta o wodzie i nakryciu głowy dla dziecka. 

 

Przykłady kącików i zabaw do zorganizowania w ogrodzie:  

• Kocykowe zabawy – rodzic z pomocą dziecka rozkłada w zacienionej części ogrodu koc, na którym 

dziecko będzie mogło np. układać drobne klocki, oglądać książki, bawić się zabawkami.  

• Rysunki spod parasola – rodzic rozkłada parasol ogrodowy – pod nim dziecko będzie mogło 

wykonywać prace plastyczne: malować farbami, lepić z plasteliny itp.  

• Gierplanszownia – rodzic rozkłada parasol ogrodowy – dziecko będzie miało możliwość grać w gry 

planszowe (wybrane przed wyjściem do ogrodu).  

• Piaskowe baby – zabawy konstrukcyjne w piaskownicy z wykorzystaniem zabawek do piasku.  

 

VI. Po łące biega lato - piosenka, śpiewanie i taniec: 

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

 

 

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

