
23.06.2020r. 

 

 

 

Przyjmijcie dzisiaj Tatusiowie najlepsze życzenia:  

 zdrowia, radości, dni pełnych miłości,  

szczęściem wypełnionych chwil i do pracy… dużo sił :) 

 

A teraz już zapraszamy wszystkich do wspólnych zabaw. Miłego 

dnia!!! 

 

1. Piosenka na dzień dobry Przywitamy się wesoło 

Posłuchaj piosenki i pobaw się przy niej.  

 

link do piosenki:   https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4  

 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy, 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty 

Przywitamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy 

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty. 

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich was 

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


2. Wiersz Tato i ja 

Posłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania. 

          Chodzę z Tatą do parku, 

          chodzę z Tatą do kina. 

          Tatuś miło mnie wita, 

          kiedy dzień się zaczyna. 

 

          Kiedy lato nastaje 

          wędrujemy po górach. 

          Zdobywamy szczyty 

          tonące w gęstych chmurach. 

 

          Często rozmawiamy. 

          Mamy tajemnic wiele, 

          bo tak się zachowują  

          najlepsi przyjaciele. 

Pytania do wiersza: 

- co można robić z tatą? 

- a co Ty najbardziej lubisz robić ze swoim tatą? 

 

3. Praca plastyczna Serduszko dla taty – załącznik 1 

Przygotuj farby, ołówek z gumką – jeśli go nie masz wystarczy Twój paluszek.  

 

Gumkę od ołówka lub swój paluszek maczaj w farbie i odbijaj kolorowe kółeczka na 

serduszku. Odłóż pracę do wyschnięcia. Kokardkę pokoloruj kredkami. Wytnij 

starannie serduszko i kokardkę i przyklej ją w dowolnym miejscu na serduszku.  

 

 

Prezent dla taty gotowy! Na pewno bardzo się starałeś i zrobiłeś go super      

Wręcz serduszko tacie i mocno, mocno go uściskaj. 

 

 



4. Zabawa ruchowa Słońce – deszcz 

Na hasło słońce świeci pobiegaj ostrożnie po pokoju. Na hasło burza, deszcz – 

szybciutko zatrzymaj się, usiądź w siadzie skrzyżnym, unieś ręce nad głowę i złącz je 

tak, jakbyś rozkładał nad sobą parasol. Powtórz zabawę kilka razy. 

 

5. Zabawa integracyjna Lustro 

Możecie zaprosić tatę do wspólnej zabawy. 

 

Stańcie naprzeciwko siebie. Ty jesteś lustrem, a tato wykonuje przed nim ruchy, które 

naśladujesz. Później zamiana ról – tato jest lustrem a Ty wykonujesz dowolne ruchy, 

które tato naśladuje. Zabawę może poprzedzić rymowanka: 

 

 

Jesteś moim lustrem 

 i robisz to co chcę. 

Ja teraz tańczyć mogę, 

a ty - nie. 

A jeśli tańczyć skończę, 

uważnie na mnie patrz. 

Lustro, lustro, powiem ci, 

co czynić teraz masz. 

 
 

6. Piosenka Daj mi rękę tato       

Posłuchaj piosenki razem z tatą i zatańczcie razem w rytm melodii. 

          link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs 

          Daj mi rękę tato. 

          Już na dworze ciemno, 

          a ja się nie boję, 

          bo ty idziesz ze mną. 

          Nawet z nocnych strachów 

          nic sobie nie robię. 

          Strachy uciekają 

           gdy jestem przy tobie. 

          Ref.: Tato, tato, 

          jak to dobrze, że 

          jesteś zawsze blisko, 

          i że kochasz mnie. 

          Tato, tato, 

          nigdy nie smuć się 

          i pamiętaj przecież, 

          ja też kocham cię. 

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


          Codziennie jesteśmy 

          na długim spacerze. 

          Już mnie nauczyłeś 

          jeździć na rowerze. 

          I wiem, że mnie jeszcze 

          nauczysz wszystkiego, 

          co mądre i dobre. 

          I cieszę się z tego. 

          Ref.: Tato, tato… 

          O moich marzeniach 

          nie powiem nikomu. 

          Chciałabym mieć tatę 

          przez cały dzień w domu. 

          Żeby ważne sprawy 

          na później zostawił 

          i żeby się głośno 

          śmiał i ze mną bawił. 

         Ref.: Tato, tato… 

 

 

I to już Kochani wszystko na dzisiaj.  Dziękujemy za wspólną zabawę 

i zapraszamy jutro.  

Całuski dla Was od nas     

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 


