
           

Przyroda latem - pełnia życia /M. Toczyńska Ożóg/ 

Kalendarzowe lato tuż, tuż… Lato zaczyna się 21 czerwca. Wtedy też ma miejsce 

przesilenie letnie. Jest to najdłuższy dzień w roku dla krajów położonych na północnej 

półkuli. Z kolei na półkuli południowej jest to najkrótszy dzień w roku. Dla wielu osób lato to 

ulubiona pora roku, czas wakacyjnych wyjazdów i relaksu. To najcieplejszy okres w roku. Dni 

są długie, często upalne, a noce ciepłe. Często występują gwałtowna burze z obfitymi 

opadami deszczu. Po burzy zazwyczaj jest bardzo przyjemnie a na niebie pojawia się 

kolorowa tęcza. Jest to więc czas najbardziej sprzyjający rozwojowi roślin. Wszędzie jest 

bardzo zielono. Wiele z nich wówczas kwitnie, inne zaczynają już owocować. 

 

Bujny rozwój roślinności sprzyja zwierzętom roślinożernym, w tym owadom. Wiele 

zwierząt korzysta z bogactwa pożywienia i odpowiedniej pogody. Ptaki, które przyleciały 

wiosną, mają teraz najlepsze warunki do wychowania potomstwa. Pod koniec lata, kiedy 

pisklęta są już wychowane, opierzone i potrafią latać, ptaki niezimujące zbierają się w duże 

grupy i przygotowują do odlotu. Zwierzęta najadają się na zapas – w ich organizmach zaczyna 

się odkładać tłuszcz na zimę. U ssaków młode szybko rosną i uczą się od rodziców sztuki 

przetrwania. 

Lato to czas żniw i prac polowych. Rolnicy zbierają z pól plony, a zwierzęta, które 

nauczyły się korzystać z działalności człowieka, mogą liczyć na obfitość pokarmu. Podczas 

zbiorów również drapieżnikom łatwiej zdobyć pożywienie, ponieważ odsłaniane są nory 

drobnych zwierząt i szybciej można coś upolować. 



 

Źródło zdjęcia: http://sadurski.com/lato-ciekawostki-o-lecie/ 

Kilka ciekawostek o lecie: 

 Noc Kupały jest bardzo popularnym słowiańskim świętem. Odbywa się ono w nocy  

z 21 na 22 czerwca, czyli podczas letniego przesilenia. Jest to też najkrótsza noc w 

roku. Puszcza się wtedy wianki na wodzie. W przeszłości skakało się też przez 

rozpalone ognisko. Dawniej było z tym świętem związane bardzo dużo różnych 

rytuałów i obrzędów, ale obecnie już niewiele osób się do nich stosuje. Niemniej 

jednak, pokazuje to, że ten dzień był bardzo ważny dla dawnych Słowian 

 Latem ludzie kłamią dużo częściej, niż w jakiejkolwiek innej porze roku. Naukowcy nie 

ustalili jaki jest powód naszego postępowania, ale ewidentnie w lato stajemy się 

większymi kłamcami! 

 Latem wieża Eiffla w Paryżu rośnie. Dzieje się tak, bo jest ona zbudowana ze stali, 

która zmienia swoją wielkość pod wpływem temperatury. W zimę wieża się kurczy,  

a latem może urosnąć nawet o około 15 centymetrów. 

 Choć wakacje zazwyczaj kojarzą się z latem to nie wszędzie na świecie tak jest. Np. 

brazylijskie dzieci wakacje od szkoły zaczynają na początku grudnia a kończą pod 

koniec stycznia. Tylko, że u nich wtedy jest około 30 stopni ciepła. 

 Są kwity, które otwierają się na dzień, a zamykają na noc, np. mniszek lekarski.                

I są kwiaty, które zamykają się na dzień, a otwierają na noc, np. maciejka. Takie 

kwiaty zapylane są przez motyle nocne – ćmy. 

 

Dla chętnych letnia kolorowanka:  
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Piosenki o nadchodzącej porze roku – lato – Elżbieta Wąchadło 

            Mamy już miesiąc czerwiec. Nadchodzi powoli najcieplejsza pora roku – lato,  
a wraz z nim upragnione przez wszystkich wakacje. Chyba z utęsknieniem na nie 
czekacie? Na cieplejsze, długie dni, pełne nieznanych przygód. 
        Dzisiaj chciałybyśmy zaproponować Wam wysłuchanie pięknych piosenek  
o tematyce letniej, coś dla młodszych i dla starszych.

 
Źródło: clipart 
 
 
Sami je wysłuchajcie i oceńcie, czy się Wam podobają te piosenki? 
 
Poniżej udostępniamy Wam linki do wybranych przez  nas piosenek: 
 



https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E&list=PL0--go5PhHK6Oc6shFG4WymSr7Vyj-

pUY&index=7 

Piosenki dla dzieci – „Po łące biega lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&list=PL0--go5PhHK6Oc6shFG4WymSr7Vyj-

pUY&index=10 

Fasolki – „Lato na Dywanie” 

https://www.youtube.com/watch?v=4bc-xkHxxew 

Fasolki – „Gdy leżę na plaży” 

https://www.youtube.com/watch?v=k-AOW_76luU 

Majka Jeżowska – „Na plaży” 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw4jcFyCSF0 

„Lato, lato, lato czeka” 

https://www.youtube.com/watch?v=6txyDa1LJ6g 

„Lato z komarami” 

https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs 

Antonio Vivaldi - "Lato" 

https://www.youtube.com/watch?v=eaHbjnXItXc 

Formacja Nieżywych Schabuff – „Lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=8hPxevMaosg 

Bajm - "Piechotą do lata" 

https://www.youtube.com/watch?v=aWQz6lrZ3Pw 

Dwa plus Jeden – „Iść w stronę słońca” 

https://www.youtube.com/watch?v=CsZYRRruhW4 

Dwa plus Jeden – „Czerwone słoneczko” 

https://www.youtube.com/watch?v=CvjHqkAdIwE 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E&list=PL0--go5PhHK6Oc6shFG4WymSr7Vyj-pUY&index=7
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https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&list=PL0--go5PhHK6Oc6shFG4WymSr7Vyj-pUY&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&list=PL0--go5PhHK6Oc6shFG4WymSr7Vyj-pUY&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=4bc-xkHxxew
https://www.youtube.com/watch?v=Sw4jcFyCSF0
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https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs
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https://www.youtube.com/watch?v=8hPxevMaosg
https://www.youtube.com/watch?v=aWQz6lrZ3Pw
https://www.youtube.com/watch?v=CsZYRRruhW4
https://www.youtube.com/watch?v=CvjHqkAdIwE


Dwa Plus Jeden – „Wstawaj, szkoda dnia 
https://www.youtube.com/watch?v=iOjLqu_DjYw 

Dwa Plus Jeden – „Hej Dogonię Lato”  

https://www.youtube.com/watch?v=DUtpIBjlFzk 

„LATO PACHNĄCE MIĘTĄ” -  KATARZYNA JAMRÓZ 

https://www.youtube.com/watch?v=tAVado7xHNM 

„Żegnaj lato na rok” 

 

I co, podobają się Wam te piosenki? Myślimy, że tak. 
Tak więc czekajmy cierpliwie na lato, które coraz bliżej nas i przywitajmy go 
piosenką. 
Pozdrawiamy Was serdecznie!:) 
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KRAJOBRAZ LETNI – Praca plastyczna – K. Pietryszko 

Kochani! 

Wakacje coraz bliżej. Jedni z Was pojadą na wakacje w góry, inni nad morze, nad 

jezioro, albo za miasto – na wieś. Jeszcze inni z Was spędzą wakacje w swoim domu, razem z 

bliskimi osobami.  

Dzisiaj proponujemy Wam pracę plastyczną przedstawiającą krajobraz letni nad 

morzem. Mamy nadzieję, że pomysł przypadnie Wam do gustu i zechcecie wykonać tę pracę 

w swoich domach   

Co Wam będzie potrzebne?  

 Blok techniczny; 

 Tektura falista; 

 Niebieski worek na śmieci;  

 Żółta bibuła; 

 Flamastry; 

 Wykałaczka;  

 Klej;  

 Nożyczki; 

Folię z worka na śmieci przyklejamy na kartce z bloku technicznego. To będzie 

morze. Żółtą bibułę przyklejamy na dole kartki – mamy plażę.  

Podczas przyklejania folii oraz bibuły pamiętajcie, aby lekko marszczyć materiał.  

Z tektury falistej wyklejamy statek. Z papieru wycinamy postać, która będzie się 

opalała na naszym piasku, oprócz tego możecie jeszcze sami lub z pomocą kogoś bliskiego 

wyciąć mewy, piłkę plażową, żaglówkę, parasol. Uchwyt parasola zrobicie z … Wykałaczki.  

A może macie jeszcze inne pomysły jak wzbogacić 

nasz krajobraz? Dajcie się ponieść swojej wyobraźni   

O to przykładowa praca:  

 

 Miłej pracy!   

 

 

 

 



RODZAJE SPORTÓW LETNICH. Alicja Nowak Wilk. 

 

Witam dziś wysyłam propozycję sportów, których jest bardzo wiele. Poniżej są propozycje, z 

których można skorzystać. Takie małe podpowiedzi na długie, letnie, ciepłe dni. Każdy na 

pewno znajdzie coś dla siebie.  

 

 

źródło google 

 

1.SIATKÓWKA 

2.KOSZYKÓWKA 

3.PIŁKA NOŻNA 

4.PIŁKA RĘCZNA 

5.WSPINACZKA PO SZTUCZNYCH ŚCIANACH  WSPINACZKOWYCH 

6.SKAKANIE NA TRAMPOLINIE 

7.WYCIECZKI PIESZE 

8.SPORTY WODNE 

9.SPORTY WALKI 

10.GIMNASTYKA 

11.TANIEC NOWOCZESNY 

12.KAJAKARSTWO 

13.ROLKI 



14.DYSKOROLKA 

15.HULAJNOGA 

16.ŁYŻWY 

17.ROWER 

18.BADMINTON 

19.JAZDA KONNO 

20.SZACHY 

Sporty przynoszą wiele radości, ale i także rozwijają zdolności.  

 

DLA CHĘTNYCH KRZYŻÓWKA 



 


