
Aktywność językowa – Zabawy z latem 
 

1. Opowieść relaksacyjna 
 

Witajcie wakacyjnie! Lato przyniosło nam zapach szałwii, akacji i piwonii. 
W letnim koszyku znajdziemy muszelki, piłkę, skakankę, rolki, rower, rodzinne wycieczki nad 
morze i w góry, maliny, truskawki, poziomki. Zamknijcie teraz oczy i wyobraźcie sobie spacer 
po piaszczystej, złotej plaży...Morze delikatnie szumi i opowiada o swoich mieszkańcach... 
Przyglądacie się falom, które przypływają i odpływają...Wyobraźcie sobie kolorowy, 
podwodny świat... Morską toń, pełną wesołych, żywiołowych rybek i tajemniczych roślin 
podwodnych... Mewy prowadzą was po ciepłym, miękkim piasku... Czujecie zapach i smak 
morskiej wody... Machacie wesoło przepływającym statkom... Za chwilę wyruszycie w góry, 
aby zobaczyć wysokie szczyty i skalne jaskinie. Chłód górskiego strumyka i zapach drzew 
iglastych dotyka waszych nosków. 
Dostrzegacie także łąki pokryte szafirowymi kwiatami... Górska roślinność dotyka stóp... 
Oddychacie mocno i głęboko świeżym powietrzem... Czujecie się świetnie odprężeni i 
wypoczęci... Słoneczne promyki rozgrzewają coraz bardziej... Za chwilę zatrzymacie się przed 
przedszkolem... Tu czekają na was słońce i wakacje. Gdy policzę do pięciu, otworzycie oczy... 
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć...  
 

2. Dyktando rysunkowe.  
Dziecko otrzymuje kartkę i rysują, zgodnie z poleceniem: „Na środku kartki narysuj 
domek. Nad domkiem narysuj dwie chmurki i spadający deszcz. Obok chmur dorysuj 
słoneczko. Na dachu narysuj komin. Przed domkiem niech kwitną kwiaty”. 

 
3. Letnie zagadki dla każdego 

 

 Różne główki kolorowe po łąkach się rozstawiają. A najwięcej ich w ogródku. 
Piękny zapach mają. (kwiaty) 

 Pośród pól rozrzucone plamki czerwone. Lecz gdy w zbożu chcą zagościć, to 
się rolnik na nich złości. (maki) 

 Ogrodnik skrzydlaty, zwiedza wszystkie kwiaty. (motyl) 

 Pracowite, małe, budują wspaniale kopczyki, pałace. Szanujmy ich pracę. 
(mrówki) 

 Latem w ogrodzie wyrósł zielony, a zimą w beczce leży kiszony. (ogórek) 

 Bywa biała i żółta, i bladoróżowa, a najpiękniejsza, gdy purpurowa, kwiatów 
królowa. (róża) 

 Widzisz je w ciągu dnia, nie ma go w nocy. Zimą grzeje słabo, latem z całej 
mocy. (słońce) 

 Pełza w ogrodzie i w lesie. Domek swój na grzbiecie niesie. (ślimak) 

 Stoi chatka kolorowa w ogródku. Niewielkiego jest rozmiaru, ale mieszka 
w niej królowa, a z królową cały naród. (ul) 

 Te czerwone kulki to jest przysmak wielki. Czego nie dosięgnę, dostaną wróbelki. 
(wiśnie). 

 



4. Wykonanie lodów sorbetowych – Potrzebujemy: sok pomarańczowy 100%, mały 

kubeczek jednorazowy lub foremkę do lodów, patyczek. Nalewamy sok do kubeczka i 

wstawiamy do lodówki, po 30 min, kiedy sok już lekko się zmrozi wkładamy patyczek. 

I znów wstawiamy do lodówki na 2 – 3 godziny. Smacznego! 

 


