
Przedmiot: Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne 

kl. IV,V,VI A 

temat: ,,W lecie” – żegnaj szkoło na wakacjach będzie nam wesoło. 

Koktajl z letnich owoców - przygotowujemy letni deser, sałatka owocowa. W lesie , w 

górach, nad morzem. 

Dzień dobry, Witam Was serdecznie!!! 

Jak już wiecie idzie nowa pora roku – LATO, CIEPŁE, UPALNE LATO a wraz z nim 

upragnione WAKACJE!!! 

Dlatego musimy się przygotować na nie. 

Zapraszam 

 

Po łące biega lato – Na początek piosenka 

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

Po łące biega lato 

Uwija się jak bąk. 

„Dzień dobry” mówi kwiatom 

i pieści każdy pąk. 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać, 

Niech idzie z nami tam. 

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


Rumianek i stokrotka 

Pokażą drogę nam. 

Pomaga lato pszczołom, 

Na kwiatach też się zna. 

Uśmiecha się wesoło 

I w berka z wiatrem gra! 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać… 

Gdy lato jest zmęczone, 

W szałasie sobie śpi 

I we śnie gra w zielone, 

Bo łąka mu się śni. 

Piosenka zaśpiewana, to teraz czas na KOKTAIL Z LETNICH OWOCÓW 

Przepis na koktajl truskawkowy 

 

 

Kto nie lubi truskawek? Taki koktajl w truskawkowym sezonie można robić codziennie. 

Składniki: 

• 0,5 kg truskawek 



• 0,5 l mleka 

• 0,5 l kefiru 

• 4 łyżki miodu 

• 8 kostek lodu 

Przygotowanie: 

Truskawki opłucz, osusz, usuń szypułki. Wrzuć do miski miksera, dodaj mleko, kefir, miód i 

lód. Zmiksuj. Podawaj koktajl udekorowany listkami mięty. Możesz też dodać kulki lodów. 

A może by tak jeszcze zrobić kanapkę owocową? 

Spróbujmy 

Przepis na letnią kanapkę – owocowa rybka 

 

Co potrzebujesz, żeby zrobić kanapkę – rybkę: 

– kromkę chleba – najlepiej gdyby był to chleb z żurawiną lub z orzechami  

– serek mascarpone 

– truskawki 

– ciemne winogrono 

– kiwi 

Jak zrobić kanapkę – rybkę: 

Chlebek smarujemy serkiem mascarpone i… zaczynamy zabawę w tworzenie 

truskawkowych rybich łusek oraz zielonych wodorostów z kiwi. 



Wesołego smacznego! 

Świetnie na pewno wam smakowało. To teraz czas na wycieczki … 

Zapraszam na wakacyjną ,,Wycieczkę do lasu” 

Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 2 - Las mieszany  

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4 

Po wycieczce po lesie Skrzat Borówka zaprasza na wyprawę nad jezioro 

Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 10 – Jezioro 

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA 

Na wycieczce po lesie i nad jeziorem byliśmy, to teraz czas na wyprawę po górach 

,,5 najpiękniejszych miejsc w Tatrach” 

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

 

 

Moi Drodzy  

Myślę, że podobały Wam się nasze wycieczki 

Na zakończenie i podsumowanie naszych zajęć wykonajcie piękny rysunek dowolna 

techniką ,,Gdzie chcielibyście pojechać na wakacje” 

Oczywiście po zakończeniu swojej pracy przyślijcie zdjęcie na mój telefon lub Messenger 

Powodzenia  

Wasza pani  

Ania Goleń 
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