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Już jutro pierwszy dzień lata  
- najdłuższy dzień 2020 roku 

 

Początek astronomicznego lata 

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego — na półkuli 

północnej dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych o jeden 

dzień wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca. Koniec lata następuje w momencie 

równonocy jesiennej, czyli między 22 a 23 września (również na półkuli północnej). 

Pierwszy dzień lata jest jednocześnie najdłuższym dniem w roku, a następująca po 

nim noc — najkrótszą. Noc Świętojańska, która czasem bywa mylona z najkrótszą 

nocą, przypada zawsze w wigilię św. Jana, a więc z 23 na 24 czerwca.  

Wraz z początkiem lata każdy kolejny dzień jest nieco krótszy, a kolejne noce 

dłuższe, co trwa aż do przesilenia zimowego (21 lub 22 grudnia).  

 

Lato astronomiczne a kalendarzowe 

Lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, którego początek 

przypada zawsze 22 czerwca i jest niezależny od położenia Słońca względem Ziemi.  

 

 

Jan Brzechwa „Przyjście lata” 

 

I cóż powiecie na to,  

Że już się zbliża lato?  

Kret skrzywił się ponuro:  

- Przyjedzie pewnie furą.  

Jeż się najeżył srodze:  

- Raczej na hulajnodze.  

Wąż syknął: - Ja nie wierzę.  

Przyjedzie na rowerze.  

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym.  

Przyleci samolotem.  

- Skąd znowu - rzekła sroka -  

Nie spuszczam z niego oka  

I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam je w tramwaju. 

- Nieprawda! Lato zwykle  

Przyjeżdża motocyklem!  

- A ja wam to dowiodę,  

Że właśnie samochodem.  

- Nieprawda, bo w karecie!  

- W karecie? Cóż pan plecie?  

- Oświadczyć mogę krótko,  

Przypłynie własną łódką.  

A lato przyszło pieszo -  

Już łąki nim się cieszą  

I stoją całe w kwiatach  

Na powitanie lata.

https://www.kalendarzswiat.pl/noc_swietojanska


LETNIE ZAGADKI TO ŚWIETNA ZABAWA NA POWITANIE LATA: 

 

 

1. W kubeczku czy na patyku 

wszyscy je lubimy. 

Miło latem na języku, 

poczuć małą porcję zimy.  

 

2. Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać.  

 

3. Mały, lekki, kolorowy, 

latem zawsze modny, 

dobry do hasania w wodzie, 

na plażę wygodny.  

 

4. Nad rzeką lub nad morzem, 

przez letnie miesiące, 

chroni naszą głowę, 

przed gorącym słońcem.  

 

5. W tubce lub butelce, 

biały i pachnący. 

Trzeba się nim posmarować, 

wychodząc na słońce.  

 

6. Zbierane na plaży 

brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki 

albo naszyjniki. 

 

7. Może być niebieskie, szare lub 

zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo 

wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie 

spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują.  

 

8. Jest lekkie okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania.  

 

 

 

9. Kiedy lato spędzasz w mieście, 

chcesz poszaleć w wodzie czasem. 

Poproś mamę, tatę, siostrę, 

żeby wzięli cię na...  

 

10. Mała łódka z siodełkami, 

a w niej tata, ty i mama. 

Gdy kręcicie pedałami, 

łódka płynie sama.  

 

11. Duży ogród w środku miasta, 

dużo domków w nim i klatek. 

Zajrzyj tam by się przekonać, 

co zwierzęta robią latem.  

 

12. Plastikowe rączki 

na dość długim sznurku. 

Można na niej skakać 

latem na podwórku. 

 

13. Mały domek z materiału, 

w nim poduszki oraz koce. 

Można smacznie w nim przesypiać 

letnie ciepłe noce.  

 

14. Kolorowe domki, drzewa, 

bardzo szybkie karuzele. 

W tym wesołym miejscu dobrze 

spędzać letnie jest, niedziele.  

 

15. Biały ptak ponad falami 

lata lecz nie śpiewa. 

Letnią porą cała plaża, 

krzykiem jej rozbrzmiewa.  

 

16. Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce, małe morze, 

lato może nam przypomnieć.  

 



 

 

17. Liliowe kuleczki 

na zielonym krzaczku, 

by je znaleźć trzeba 

latem pójść do lasu.  

 

18. Polane śmietaną, 

cukrem posypane, 

smakują wybornie, 

w słoneczny poranek.  

 

19. Chrupiąca i złota, 

piecze się lub smaży. 

Najchętniej ją jemy 

przy nadmorskiej plaży.  

 

20. Kolorowa kula, 

trzeba ją nadmuchać, 

by przez całe lato 

turlać ją i rzucać.  

 

21. Są na nich huśtawki 

ławki i drabinki. 

Latem się tu bawią 

chłopcy i dziewczynki.  

 

 

 

22. W metalowym kociołku 

węgielki się żarzą. 

Na nich w letnie wieczory 

ludzie mięsko smażą.  

 

23. Latem jest ich dużo, 

a gdy zaczną latać, 

siadają na rękach 

i trzeba się drapać.  

 

24. Włóż do niego wszystkie rzeczy: 

sok, kanapkę i czapeczkę. 

Potem załóż go na plecy 

i na letnią idź wycieczkę.  

 

25. Można na niej się opalać, 

Zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

Brzegiem morza spacerować.  

 

26. Gdy jest prawdziwy – królowie  

w nim mieszkają. 

Gdy zbudowany z piaski – dzieci 

zabawę mają. 

Jeszcze inny w drzwiach się montuje. 

Złodziej może wejść do domu, gdy 

się popsuje.  

 

 

 

 

 

Piosenki dla dzieci - „Po łące biega lato”: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

 

„Kocham lato” - Mądre piosenki dla dzieci: 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E
https://www.youtube.com/watch?v=AMHERjgWdgI


Zadanie na dziś! 

 

 

ODRYSOWYWANIE CIENI – w czasie tej twórczej zabawy rozwiniecie zdolności 

manualne, pobudzicie wyobraźnię, a także będziecie mogli zaobserwować jak 

odrysowany kształt cienia zmienia się i przesuwa wraz z wędrującym po niebie 

słońcem. 

 

Jak to zrobić? To bardzo proste.  

 

 

Do tej zabawy będziecie potrzebować kilka 

ulubionych zabawek (figurki, klocki lub 

maskotki), kartkę papieru, kredkę lub pisak, 

światło słoneczne lub lampkę po zmroku.  

Na oświetlonym przez intensywne 

popołudniowe słońce stole lub za pomocą 

lampki połóż kartkę papieru, a na nią zabawki. 

Postaraj się odrysować cień. Dokończ obrazek  

i pokoloruj farbami, kredkami lub pastelami. 

 

 

 

 

Zobaczcie jak wygląda to na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=weWjiEKXz-I 

 

 

DO DZIEŁA!  

 

 

Zdjęcia Waszych prac możecie przysyłać na nasz adres: 

sp16swietlicaszkolna@wp.pl 

 

 

 

 

 

Życzymy miłego weekendu!  

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 

https://www.youtube.com/watch?v=weWjiEKXz-I
mailto:sp16swietlicaszkolna@wp.pl

