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Tematy kompleksowe:  

  Czerwiec  

Niby tacy sami, a 

jednak inni 

Wakacyjne podróże Pożegnania nadszedł 

czas  

Projekt sport 

Dzieci z różnych 

stron świata  

Wakacje tuż-tuż Smaki, zapachy i 

odgłosy lata 

Projekt sport 

Poznajemy inne 

kultury  

Skarb Bałtyku  Lato w mieści  Projekt sport 

W krainie osób 

niepełnosprawnych  

Miejsca letniego 

wypoczynku  

Zabawy z porami roku  Projekt sport 

Przyjaciel dobry na 

wszystko wspólne 

zabawy  

Nadchodzi lato  Wakacyjne rady dla 

Olka i Ady  

Projekt sport 

 Lato i letnie zabawy  Pożegnania nadszedł 

czas 

Projekt sport 

 

 

Piosenka:  

Lato w kawiarence  
B. Gowik 

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence, 

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce. 

I zaprasza na wakacje teraz, już! 

Ref: 

Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas! 

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las. 

Na mchu i cieplej trawce przy tobie poleżeli. 

Na ptaki popatrzyli i wracać stad nie chcieli. 



Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry. 

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury. 

2. Już wola do nas lato, kapelusz ma na głowie. 

I niesie dla nas lody w polewie malinowej! 

„Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”. 

Ref: 

Lato, ach, lato….. 

3. I letnia dyskoteka wesoło nas zaprasza. 

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze! 

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!. 

Ref:  

Lato, ach, lato….. 

Wiersz:  

Co robią latem dni tygodnia? 

G. Lech 

- Co wy na to, że już lato?- 

Tydzień swoje dni zapytał. 

Poniedziałek zsiadł z roweru. 

- Radość dla kolarzy wielu! 

Wtorek książkę czytał właśnie. 

Mruknął tylko: - Lubię baśnie! 

Latawca puszczała środa,  

Bo piękna była pogoda. 

Czwartek rzekł: - Ja wciąż maluje, 

Jak się świetnie w lesie czuję. 

Piątek tylko machnął ręką: 

- Chciałbym zagrać, lecz nieprędko 

Znajdę gracza w tym upale. 

Szachów nie otwieram wcale. 

- A Sobota? – Cóż mam rzec. 

Niosę piłkę, dziś gram mecz. 

- Czy Niedziela coś dopowie? 

Nie dopowie, bo jest w kinie 

Ma animowanym filmie. 

A czy film ten był o lecie, 

W poniedziałek się dowiecie. 

 


