
Gry i zabawy letnie na świeżym powietrzu. Alicja Nowak Wilk. 

 

 

źródło google 

 

Gdy zbliża się lato, warto się zastanowić, jakie są ciekawe wakacyjne sporty, które 

pozwolą aktywnie spędzić wakacje. Poniżej linki w których podano są pomysły na 

kreatywne spożytkowanie wolnego czasu . 

 

http://dziubdziak.pl/40-pomyslow-na-zabawy/ 

http://www.edukacja.edux.pl/p-16300-gry-i-zabawy-na-swiezym-powietrzu-w-okre

sie.php 

 

Dla chętnych malowanka. 

 

 

http://dziubdziak.pl/40-pomyslow-na-zabawy/
http://www.edukacja.edux.pl/p-16300-gry-i-zabawy-na-swiezym-powietrzu-w-okresie.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-16300-gry-i-zabawy-na-swiezym-powietrzu-w-okresie.php


 

 

źródło gogle 

                                                  



 

Ubiór na lato  - Elżbieta Wąchadło 

     

                          Kochane dzieci ! Jak na pewno wiecie, letnie ubiory różnią się 
od ubiorów, ubieranych przez ludzi w  pozostałych porach  roku. Ubieramy się wtedy  lekko   
i odsłaniamy więcej części ciała. Wyobraźmy sobie upalne lato, gdzie skwar leje się z nieba,     
a każdy szuka schronienia w cieniu. Jedynym marzeniem są wtedy chłodne napoje lub pyszne 
lody, najlepiej owocowe, bo są orzeźwiające. Poniżej  pokażemy Wam kilka ubiorów na upalne 
lato. 
           

  

Szorty, spodenki i  koszule z krótkim rękawem to  najbardziej powszechny strój na lato. 



                      

 

Źródło : https://www.google.pl/search?q=letni+stroj+meski+na+plaze&source 

 

 

Stroje kąpielowe też należą do ulubionych ubrań letnich, zwłaszcza gdy jest upał i jesteśmy nad 
wodą, kiedy się opalamy i pływamy. 

https://www.google.pl/search?q=letni+stroj+meski+na+plaze&source


            

 

Źródło: clipart 

Oczywiście mamy  różne rodzaje strojów kąpielowych. Są różne  wzory, kolory, 

jednoczęściowe, bikini. Jak wiadomo, są stroje męskie i damskie. 



                                 

 

Źródło : https://www.google.com/search?q=letni+stroj+chlopak+dziewczyna&hl=pl&source 

 

Rodzina na wakacjach w ubraniach w marynarskim stylu.  

Pamiętajcie o tym, żeby w upalne dni zakładać lekkie, przewiewne ubrania, najlepiej z czystej 
bawełny. Dziewczęta powinny nosić wtedy sukienki, spódnice, podkoszulki na ramiączkach  
i  krótkie spodenki, a chłopcy koszulki z krótkim rękawem i szorty lub bermudy. Unikajcie ubrań 
w kolorze czarnym, bo ten kolor bardzo przyciąga słońce.  
 
 
 



 
Letnie warzywa i owoce /M. Toczyńska Ożóg/ 

Nadchodzą gorące dni i upały. Sezon letni jest bogaty w rodzime warzywa i owoce,  

z których warto korzystać. Najlepiej sięgajcie po świeże warzywa i owoce. Pojawiły się już 

truskawki i poziomki. Niebawem zaczną dojrzewać czereśnie, maliny, porzeczki, borówki 

 i jeżyny. Pojawią się też pierwsze jabłka. A później wiśnie, brzoskwinie, morele, śliwki, arbuzy. 

Korzystajcie z ich dobrodziejstwa!  

Nauka owoców dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=b0agzBeT0p8 

 

 Róbcie soki  i koktajle ze świeżych owoców, jedzcie zdrowe i smaczne desery owocowe. 

Proponuję Wam zabawę: poproście rodziców, by przygotowali Wam, bez Waszego udziału, sok  

z dwóch dowolnie wybranych owoców i spróbujcie odgadnąć jakie to owoce. 

Warzywa też już zaczynają dojrzewać: świeże ogórki, pomidory, marchewki, seler, 

pietruszka, groszek, sałata, kalarepa, cukinia, kalafior. Warzywa komponujcie w sałatki, grillujcie 

je, lub jedzcie jako przekąski. Mają dużo błonnika, witamin i minerałów.  

 

Nauka warzyw dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=q9T9YKvQMI8 

Spróbujcie prostych przepisów na podstawie zasady „5 porcji warzyw, owoców lub soku” 

dziennie. Korzystajcie z różnorodności warzyw i owoców, jakie daje nam lato. Lato możecie 

https://www.youtube.com/watch?v=b0agzBeT0p8
https://www.youtube.com/watch?v=q9T9YKvQMI8


wykorzystać do zmiany swoich nawyków żywieniowych, stosując w swojej diecie to, co nam ono 

oferuje najlepszego, czyli warzywa, owoce i soki. Możecie jadać je jako dania lub dodatki do 

nich, tak by stosować je do każdego posiłku.  

Latem jedzcie lekkie, orzeźwiające sałatki, bo świetnie nadają się do eksperymentów 

 i improwizacji. Wszyscy lubimy chrupiące i pożywne sałatki, które są idealne nie tylko jako 

posiłek na upalne, letnie dni, lecz także są dobre jako małe przekąski. Mimo, że sałatka nie 

uchodzi za danie obiadowe, o tej porze roku warto jednak wziąć ją pod uwagę. Jest to porządna 

porcja witamin. 

A teraz zagadki – żarciki: 

• Jakie owoce mają liny? /maliny/ 

• Jaka kawka dojrzewa w ogrodzie? /truskawka/ 

• Jakie rzeczki wiszą na krzakach? /porzeczki/ 

• Który owoc ma uszka? /gruszka/ 

Na zakończenie: zgadnijcie, jakie to owoce i pokolorujcie je. 



 

Źródło kolorowanki: https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/owoce-ogrodowe-kolorowanka/ 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/owoce-ogrodowe-kolorowanka/


 

 

NAPOJE LETNIE – LEMONIADA – K. Pietryszko 

 

 Cóż lepiej gasi pragnienie w gorący, upalny dzień od lemoniady? A do tego jest zdrowym 

napojem, bez konserwantów i innych chemicznych dodatków? Lemoniada jest świetną 

alternatywą dla napojów gazowanych, soków i soczków ze sklepu.  

 Spróbujcie samodzielnie, albo z osobą bliską zrobić lemoniadę. O to jeden z przepisów:  

Przepis na lemoniadę:  

Składniki: 

• 3 cytryny 

• 1 limonka 

• 2 pomarańcze 

• 7 łyżek cukru 

• 1 litr wody niegazowanej 

• 1gałązka mięty 

 

Dokładnie myjemy nasze cytrusy. Następnie kroimy je  na połówki. Odkrawamy 

po jednej ćwiartce z 1 pomarańczy, 1 cytryny i limonki i kroimy je na plasterki. Wkładamy 

do dzbanka i zasypujemy cukrem.  

 

Z reszty owoców wyciskamy sok, np. za pomocą wyciskarki, pozbywając się 

pestek      i nadmiaru miąższu. Sok przelewamy do dzbanka z owocami.  

 

Dodajemy wodę i gałązkę mięty. Dokładnie mieszamy. W razie potrzeby 

dodajemy więcej wody i cukru.  

 

 Lemoniada najlepiej smakuje schłodzona, dlatego polecamy tak przygotowany 

napój przed spożyciem włożyć na przynajmniej 1 godzinę do lodówki.  

 

 Smacznego! ☺  

 

 
 


