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Lubimy to samo, a każdy z nas jest inny 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

wymienia cechy przyjaciela 

wykonuje zabawkę dla przyjaciela 

 wykonuje wspólną pracę plastyczną 

 śpiewa piosenkę 

 wymienia przysługujące mu prawa 

 stosuje nazwy: Afryka, Azja 

 bawi się z innymi 

 odpowiada na pytania 

 maluje portret przyjaciela. 

 
 

 
 

Czy to już lato?  

 

− wymienia zjawiska charakterystyczne  
   dla lata 
− gra na instrumentach perkusyjnych 

− przelicza w zakresie pięciu 4-latek, 
   dziesięciu 5-latek 

− wykonuje pracę plastyczną według wzoru 

− odpowiada na zadawane pytania 
− maluje farbami plakatowymi 
 

 

 



 

Co pływa? Co lata? Co jeździ?  

− wymienia środki transportu 
− wypowiada się na temat treści piosenki 

− rozumie znaczenie słów: szybko, wolno 

 wypowiada się na temat wiersza 

 rozpoznaje przedmioty za pomocą węchu,  

    smaku, dotyku, słuchu i wzroku 

− porządkuje i klasyfikuje przedmioty 

 stosuje nazwę - Bałtyk (Morze Bałtyckie) 

 układa szlaczek ze sznurka 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu 
− wypełnia sylwetę statku kulkami plasteliny 

− wypowiada się na temat treści wiersza 
− uczestniczy w ćwiczeniach w przechodzeniu przez jezdnię. 

 
Wakacje, wakacje 

− chętnie mówi o swoich marzeniach 

− śpiewa piosenkę 

− wycina proste elementy 

− dopasowuje obiekty według wielkości 

− wypowiada się na temat wiersza 
− wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem farby klejowej  

− bawi się z kolegami, podejmuje próby samodzielnego śpiewania  

 

 

 



 

 

MOŻE ZOBACZYMY 

 
Idźmy leśną ścieżką  

cicho, cichuteńko,  

może zobaczymy  
sarniątko z sarenką. 

  
Może zobaczymy  

wiewióreczkę małą,  

jak wesoło skacze  
z gałęzi na gałąź. 

  
I niech nikt po lesie  

nie gwiżdże, nie woła – 

może usłyszymy  
pukanie dzięcioła. 

  
A może zaśpiewa  

między gałązkami  

jakiś mały ptaszek,  
którego nie znamy. 

  
I będzie nas witał 

wesołą piosenką.  

Tylko idźmy lasem  
cicho, cichuteńko. 

 
 

 

 

 

 

 

Piosenka „Tato już lato” 

 

Ref: Tato, już lato,  
będziemy znów jeść lody;  

tato, już lato, kup bilet do 

przygody; 
 tato, już lato, będziemy boso 

chodzić;  
tato, już lato, już brodę zgolić czas! 

 

Gdy ciepły dzień,  
to nawet leń na spacer chciałby iść.  

Już pora wstać i pobiec w świat,  
a tata jeszcze śpi.  

Chcę lody jeść, na drzewo wejść 

 i z góry patrzeć w dół,  
zeskoczyć w piach i chociaż raz  

przeskoczyć z tatą rów!  
 

Ref.: Tato, już lato... 

 
Gdy ciepły dzień, popływać chcę, 

 przez słomkę wodę pić,  
na piasku spać i trawę rwać,  

do lasu z tatą iść! 

Maliny jeść, jagody też,  
w kałuży szukać żab;  

tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi, 
 na głowę chrabąszcz spadł. 


