
Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 

A tu ciągle nie ma nas 

 

Lato, lato, nie płacz czasem 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień 

Przyjedziemy lada dzień 

 

Już za parę dni, za dni parę 

Weźmiesz plecak swój i gitarę 

Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 

Do widzenia wam canto, cantare 

 

Lato, lato, mieszka w drzewach 

Lato, lato, w ptakach śpiewa 

Słońcu karze odkryć twarz 

Lato, lato, jak się masz 

 

Lato, lato, dam ci różę 

Lato, lato, zostań dłużej 

Zamiast się po krajach włóczyć stu 

Lato, lato, zostań tu 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

CZERWIEC 

1. MUZYKA WOKÓŁ NAS 

Skrzaty przypomną sobie nazwy instrumentów 

muzycznych. Ponadto czekają nas zabawy z matą 

muzyczną – Kolorpiano. 

  

2. WAKACYJNE PODRÓŻE 

 Utrwalimy nazwy wybranych regionów w Polsce. 

Poza tym przypomnimy sobie jakimi środkami 

transportu można podróżować podczas wakacji. 

 

3. KOLORY LATA  

 Poznamy kolory charakterystyczne dla lata.  

Czekają nas zabawy z farbami – będziemy malować 

nie tylko na papierze, ale również folii stretch.  

 

4. JUŻ WAKACJE  

Dzieci przedstawią swoje plany na wakacje, a przy 

tym przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa 

podczas wypoczynku oraz numery alarmowe.  

 

WIERSZ 

Jedziemy na wakacje 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

PIOSENKA 

Lato, lato …  

Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 

A tu ciągle nie ma nas 

 

Lato, lato, nie płacz czasem 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień 

Przyjedziemy lada dzień 

 

Już za parę dni, za dni parę 

Weźmiesz plecak swój i gitarę 

Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 

Do widzenia wam canto, cantare 

 

Lato, lato, mieszka w drzewach 

Lato, lato, w ptakach śpiewa 

Słońcu karze odkryć twarz 

Lato, lato, jak się masz 

 

Lato, lato, dam ci różę 

Lato, lato, zostań dłużej 

Zamiast się po krajach włóczyć stu 

Lato, lato, zostań tu 


