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Kochane Dzieciaki!
Dziś jest bardzo ważny dzień – Dzień Taty. 

Z okazji tego święta złóżcie swoim kochanym Tatusiom życzenia, 
wyściskajcie ich z całych sił i obdarujcie całuskami. 

Nie zapomnijcie być bardzo, bardzo grzeczni!

Drodzy Tatusiowie!
W dniu Waszego święta życzę Wam dużo radości i zadowolenia, 

a także siły do zmagania się ze sprawami dnia codziennego.
Życzę również, aby Wasze dzieci były źródłem niewyczerpanego szczęścia i dumy. 

Dziękuję Wam za wsparcie, jakim obdarzacie swoje rodziny w dobrym i złym czasie 
oraz za aktywny udział w kształceniu na odległość. 

Pozdrawiam serdecznie.
Lidia Majewska

1) „Co lubię robić z tatą?” – wypowiedzi dzieci.

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.
 Zastanów się i powiedz, co lubisz robić ze swoim tatą. Pamiętaj, aby wypowiadać się pełnymi

zdaniami. Swoją wypowiedź możesz zacząć na przykład tak: Lubię ze swoim tatą...

„Przytulam się do taty” – poranna zabawa ruchowa.

 Rozwijanie sprawności ruchowej.

 Kształtowanie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce.
 Poruszaj się po pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce podejdź do taty

i przytul się do niego. Zabawę powtórz kilka razy. Najlepiej bardzo dużo razy, żeby wiele razy
móc przytulić się do taty.

 Pamiętaj, że podczas każdej zabawy ruchowej należy zachowywać zasady bezpieczeństwa!  

2) „Piosenka dla taty” – słuchanie i nauka piosenki.

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.

 Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami.

 Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek.

 Rozwijanie poczucia rytmu.
 Posłuchaj piosenki (https://youtu.be/-VDZDUQYWDc).

Mój tata to ktoś, kto ma w sercu coś. 
Coś co sprawia, że zawsze z nim być chcę.

Ref.: Tata kochany, rycerz wspaniały. 
Da kwiatka mamusi, a mi zawsze buzi.

Mój tata to ktoś, kto ma w sercu coś. 
Coś co sprawia, że mama śmieje się.

Ref.: Tata kochany, rycerz wspaniały. 
Da kwiatka mamusi, a mi zawsze buzi.
Tata kochany, rycerz wspaniały. 
Da kwiatka mamusi, a mi zawsze buzi.

https://youtu.be/-VDZDUQYWDc


 Jeżeli słuchałaś/słuchałeś uważnie, uda ci się odpowiedzieć na pytania dotyczące piosenki.
- Jaki jest tata? (Tata jest kochany.)
- Kim dla dziecka jest tata? (Tata jest dla dziecka rycerzem.)
- Komu tata da kwiatka? (Tata da kwiatka mamusi.)
- Komu tata da buzi? (Tata da buzi dziecku.) 

 Posłuchaj piosenki jeszcze raz. Zaproś rodziców do wspólnego tańca. 
Postaraj się zaśpiewać piosenkę.

 Na koniec daj tacie buziaka.

3) „Laurka dla taty” – prezent na Dzień Ojca; praca plastyczna – malowanie farbami.

 Zachęcanie do obdarowywania bliskich osób własnoręcznie wykonanymi prezentami.

 Kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastycznych.

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się pędzlem podczas malowania powierzchni farbą.
UWAGA: Zachęcam, aby w pomoc dziecku przy wykonywaniu dzisiejszej pracy plastycznej za-

angażowała się mama.
Należy przygotować:

 szablon serca wycięty z bloku technicznego,

 czerwoną farbę plakatową lub temperę,

 pędzel, 

 kubeczek z wodą,

 obrazek rycerza (wycięty z białą obwódką),

 karteczkę z życzeniami dla taty,

 klej.
 Usiądź wygodnie przy stole lub biurku. 
 Przygotujesz dzisiaj, z pomocą mamy, laurkę dla taty z okazji jego święta. Pomaluj serce z papie-

ru (z jednej strony) czerwoną farbą. Pamiętaj, aby nie przyciskać zbyt mocno pędzla do kartki.
Nie używaj też zbyt dużej ilości wody. Pomalowane serce pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

 Umyj dokładnie ręce.
 Gdy farba zupełnie wyschnie, przyklej na sercu obrazek rycerza. Następnie wytnij  karteczkę  

z życzeniami po zaznaczonych liniach, pamiętając o prawidłowym sposobie trzymania nożyczek.
Przyklej karteczkę z życzeniami na odwrocie zrobionego wcześniej przez ciebie serca. Poproś
mamę, aby pod życzeniami napisała twoje imię.

 Po skończonej pracy posprzątaj i umyj dokładnie ręce.
 Daj tacie własnoręcznie wykonany prezent. Tata będzie zachwycony!

4) Zabawy dowolne.
 Zaproś do zabawy swoją rodzinę. Pobawcie się w ulubioną zabawę taty z dzieciństwa.

Źródła obrazków:

 obrazki potrzebne do wykonania laurki dla taty

 https://pl.pinterest.com/   (szablon serca)

 https://pl.freepik.com/   (rycerz)

https://pl.freepik.com/
https://pl.pinterest.com/


Kochany Tato

Ty niczego się nie boisz, 
idziesz z życiem za pan brat. 

Więc i ja, gdy przy mnie stoisz, 
bez strachu zdobywam świat!


