
Tydzień XIII 

 

LATO 

Propozycja zadań dla dzieci 5-6-letnich 

 

 

ZADANIE 1 

Rozwiąż zagadki 

 
 

Słońce 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie 

wstać. 

Strój kąpielowy 

Mały, lekki, kolorowy, 

latem zawsze modny, 

dobry do hasania w wodzie, 

na plażę wygodny. 

Lody 

W kubeczku czy na patyku 

wszyscy je lubimy. 

Miło latem na języku, 

poczuć małą porcję zimy. 

Tęcza 

Gdy po deszczu lub po 

burzy 

znów wygląda słonko, 

kolorowy łuk maluje 

nad stawem lub łąką. 

 

Burza 

Pada deszcz, wiatr się 

zrywa, 

słychać groźne grzmoty 

i wychodzić wtedy z domu 

nikt nie ma ochoty. 

 

Deszcz 

Konewki mu nie trzeba. 

A podlewa kwiaty, 

 warzywa i drzew

 

 



ZADANIE 2 

Słuchanie opowiadania, rozmowa na temat jego treści. 

 
 

 

Wszystkie cztery córki Ojca, stworzyciela świata, bardzo się kochały, ale największym 

uczuciem darzyły się Wiosna i Lato. Były do siebie podobne, obie wesołe i beztroskie, ciągle 

robiły psikusy pozostałym siostrom, Jesieni i Zimie. Cały podniebny pałac rozbrzmiewał ich 

śmiechem, a stary Ojciec cieszył się ich radością. Natomiast wtedy, gdy jedna z nich 

schodziła panować na Ziemię, druga była smutna. I tak było teraz. Lato nie mogła się 

doczekać spotkania z Wiosną, która jeszcze miała swoje zajęcia na Ziemi. Tęskniła bardzo i 

nie mogła sobie znaleźć miejsca w domu Ojca. Co chwilę wyglądała wyczekująco zza chmur, 

czy aby gdzieś się nie pojawi Wiosna, którą miała zmienić w panowaniu nad Ziemią. To 

czekanie na ukochaną siostrę było tak trudne, że postanowiła zejść na Ziemię wcześniej, niż 

powinna. Data 21 czerwca wydawała jej się zbyt odległa, wyfrunęła więc z podniebnego 

pałacu w końcu maja i tyle ją widzieli ojciec z pozostałymi siostrami. 

 

 

Jeszcze trwało panowanie wiosny , a już Lato przywitało ludzi wysokimi temperaturami. 

Jeszcze Wiosna rosiła urodzajną ziemię ciepłym deszczem, a już za chwilę Lato ogromnym 

słońcem wysuszało rzeki i jeziora. Siostry wszędzie chodziły razem ciesząc się ze swojego 

towarzystwa. Jednak, gdy nadszedł czerwiec, Wiosna zaczęła się gorzej czuć. Było jej za 

gorąco, jej organizm źle znosił wysokie temperatury. Jej panowanie już się skończyło, 

postanowiła więc powrócić do podniebnego pałacu i poczekać trzy miesiące do następnego 

spotkania z Latem. Rozstanie sióstr było dla ludzi trochę deszczowe, bo płakały rzęsiście na 

do widzenia. 

 

Z panowania Pani Lato najwięcej cieszyły się dzieci. Było ciepło, słoneczne dni kończyły się 

pięknymi wieczorami. A co najważniejsze, rozpoczęły się upragnione wakacje, na które 

dzieciaki czekały długich dziesięć miesięcy. Pani Lato miała pełne ręce roboty, wszyscy 

liczyli na jej pomoc. Zajęła się najpierw najmłodszymi, przecież trzeba zapewnić piękną 

pogodę na czas wakacyjnych wyjazdów. Skoczyła szybko w góry i sprawdziła, czy wszystkie 

śniegi już stopniały na górskich szlakach. Uspokojona przeniosła się nad morze i zbadała 

czystość plaż i wód. Tutaj też było nie najgorzej, wykluczyła jedynie parę miejsc, jako 

nienadających się na wakacyjne wyjazdy. Zadbała o lasy, jeziora i rzeki, przecież 

wczasowicze, obozowicze i koloniści muszą się czuć bezpiecznie. 

 

Teraz przyszła kolej na pola i ogrody, tam to dopiero miała huk roboty. Jak tu zadowolić 

wszystkich rolników, kiedy jedni czekają na deszcz, a inni wyglądają słonecznej pogody? To 

nie zawsze wychodziło, ale Pani Lato bardzo się starała. Krążyła więc opiekuńczo nad 

polami i doglądała rosnących zbóż, ziemniaków i kukurydzy. Zaglądała do sadów 

owocowych i ogródków warzywnych, tu i tam skubnęła soczystych czereśni i wiśni. Wszędzie 

na nią z utęsknieniem czekano. Pani Lato była szczęśliwa, kochała ludzi i lubiła swoje 



zajęcia. Było jej cieplutko na sercu, gdy widziała zadowolone i uśmiechnięte twarzyczki 

dzieci. 

 

Wieczorami zasypiała zmęczona w puszystych obłoczkach. Zmęczona, ale i szczęśliwa z 

wykonanej pracy. Usypiało ją kumkanie żab i śpiewy ptaków, co zdarza się tylko w czasie 

letnich miesięcy. A dzieci tak kochały Panią Lato, że pragnęły, aby dłużej panowała na Ziemi, 

bo wtedy nie kończyłyby się tak szybko wakacje i można by ciągle jeść lody i kąpać się w 

rzekach, jeziorach i morzu. 

 

Pytania do tekstu: 

Jak na imię miały siostry? 

Czemu siostra Wiosna źle się czuła? 

Z jakiej pory roku najbardziej cieszyły się dzieci i dlaczego? 

Jakie prace wykonywała Pani Lato? 

Co robiła wieczorami Pani Lato? 

 

 

 

ZADANIE 3 

Słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści. 

 

 

Szła przez pola Pani Burza, 

– Co tak panią dzisiaj wkurza? 

– Skąd u Pani tyle złości? 

– Musi Pani mieć przykrości? 

Burza błyska, grzmi i wieje, 

Straszy wszystkich: – Świat zaleję, 

Powywracam wszystkie drzewa, 

Kto się boi – niechaj zwiewa, 

Niebo całe pociemniało, 

Z wichrem wszystko oszalało, 

Drzewa nisko się kłaniają, 

Panią Burzę przepraszają, 

– Niechże Pani już przestanie, 

Robić wszystkim wielkie lanie! 

Burza mruczy, marszczy czoło. 

Oj, nie będzie dziś wesoło, 

Niech się kryje, kto gdzie może, 

Bo tu będzie zaraz morze, 

Leje, wyje, gromy ciska, 

Siódme poty z chmur wyciska. 

Aż się wreszcie tak zmęczyła, 

Że się stała całkiem miła. 

Cicho mruczy zawstydzona, 

To jest burza? – to nie ona. 

Cicho wiszą chmury z nieba, 

Będzie słońce – nam zaśpiewa, 

Rozweseli Panią Burzę, 

Burza ze słońcem w jednym chórze? 

Z tego śpiewu tęcza wisi, 

Ależ Pani nam kaprysi! 

Ale koniec – szkoda czasu, 

Słońce świeci – chodź do lasu. 

 

 

 

 



Pytania do tekstu: 

• O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu?  

• Co zrobiła Pani Burza? 

• Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły? 

• Co się stało, gdy się zmęczyła?  

• Kto przepędził burzę?  
 
 

 
Podczas burzy:  

– należy unikać wysokich obiektów;  

– nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami;  

– należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu;  

– nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy. 

 
Bajka edukacyjna - Margolcia i Miś zapraszają dziś. Boimy się burzy  

 https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,boimy-sie-burzy,32989845  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,boimy-sie-burzy,32989845


ZADANIE 4 

Słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści. 

 
 

 
 
 

 

A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atlasie? 

słoneczko mnie malowało 

Po deszczu ,po burzy; 

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 

Pożyczyła sobie farby 

Od kwiatków z ogroda; 

Malowało tęcze – na znak, 

Że będzie pogoda! 

 
Pytania do tekstu: 

 
Jak wygląda tęcza opisana w wierszu? 
•Gdzie została namalowana? 
•Kto stworzył tęczę? 
•Kiedy powstaje tęcza? 
•Od jakich roślin pożyczyło słoneczko farb? 
•Czego znakiem jest tęcza? 

 
 
 
Moi przyjaciele Tygrys i Kubuś - Na końcu tęczy - bajka 
 https://www.dailymotion.com/video/x4u4ks3  
 
 

ZADANIE 5 

Praca plastyczna 

 
• Namaluj farbami plakatowymi na dużej kartce papieru tęczę ; 

• Tęcza malowana gąbką -  https://www.youtube.com/watch?v=1q49n6yWQos  
 
 
 
 

https://www.dailymotion.com/video/x4u4ks3
https://www.youtube.com/watch?v=1q49n6yWQos


• Wyklej plasteliną tęczę  
 

 



ZADANIE 6 

Uzupełnij poniższe powtarzające się rytmy  

 
 
 
 

 
 
 
  



ZADANIE 7 

Przyjrzyj się tabelkom. Umieść obrazki  zgodnie z odczytaną zasadą 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE 8 

Wytnij wyrazy z dołu strony. Przeczytaj je i przyklej pod odpowiednimi obrazkami. 

 
 

 


