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Lato
Paulina Mogilska
Zaczynają się wakacje
będziemy mieć wolny czas.
Powiewa ciepłym wiatrem,
łąkami pachnie nam.
Siedzimy przy ognisku.
Wesoło wszystkim jest,
Ŝe lato pełne przygód
do nas uśmiecha się.

Witamy Cię lato
Maja Wonneberger
Witamy Cię lato, witamy,
Niedługo, niestety Cię poŜegnamy.
Nim miniesz, pobiegamy po kwiecistej łące,
Przyjrzymy się czerwonej biedronce.
Nazbieramy tysiące barwnych kwiatów,
Upleciemy duŜo wianków z
chabrów i maków.

Słyszycie?
Katarzyna Śliwa
Słyszycie?
To słowik podniebny swym
śpiewem
Lata nadejście ogłosił.
śab mu wtóruje chórek
liczebny
I o uwagę
Wszystkie dzieci prosi.

Piękne lato
Łukasz Toporek
Piękne lato tego roku,
Słońce świeci, aŜ do zmroku.
Dzieci kąpią się w promieniach,
Słońce buzie rozpromienia.
Całe plaŜe pełne gości.
Wygrzewają się z radością,
I śpiewają wszyscy wkoło,
śeby lato jeszcze trwało!

Latem
Joanna Smętek
To w lecie owoców jest mnóstwo na drzewach
To w lecie kapiemy się w morzach i rzekach.
To w lecie są utęsknione wakacje.
To w lecie są najciekawsze atrakcje.

Lato
Joanna Smętek
Wszyscy kochamy to lato gorące,
Ptaki na drzewach i jaskrawe słońce.
Wakacje, urlopy, wyjazdy na wczasy,
Spanie pod namiotem aŜ po wszystkie czasy.

Lato
Joanna Smętek
Latem moŜna chodzić boso po zielonej trawce,
Wylegiwać się na słońcu i puszczać latawce.
Kąpać się w cieplutkim morzu,
Grać w piłkę na plaŜy,
a wieczorem przy ognisku cichutko pomarzyć.

Lato
Joanna Guściora
Lato, lato wszędzie,
Ładniejszej pory juŜ nie będzie.
Słońce świeci juŜ od rana,
Woda w rzece jest nagrzana.
Hop! Do wody drogie dzieci,
Póki jeszcze słońce świeci.
Woda schłodzi wasze ciała
W wodzie zabawa doskonała.
Niech więc kaŜdy się ośmieli
Skorzystać z letniej kąpieli.

Wakacje
Joanna Guściora
Przyszło lato, a z nim
Wakacyjny czas.
Czekają juŜ na nas góry, morze, jeziora i las.
Wszystkie miejsca odwiedzimy
I na zdjęciach uwiecznimy
To, co poruszyło nas.
Z jezior pałki przywieziemy,
Znad morza muszelki.
Z gór kamyków naznosimy,
A z lasu grzybów kosz niewielki.

