
Zdalne nauczanie:  

Kochane Dzieci już jutro 23 czerwiec. 

 To bardzo ważna data.  

W tym dniu obchodzimy wyjątkowe święto - Dzień Ojca.  

Zachęcamy dzieci, aby tego dnia okazały swoim Tatusiom szacunek  

i wdzięczność za trud wychowania. 

 Zapraszamy też do wykonania kilku ćwiczeń i zabaw związanych z tym uroczystym dniem. 

 

1. Naucz się słów piosenki  i spróbuj ją zaśpiewać dla taty. 

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

 

Śpiewające Brzdące - Piosenka dla taty 

Słowa:  

Mój tata to ktoś kto ma w sercu coś, 

 coś co sprawia, że zawsze z nim być chcę. 

 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.  

Tata, kochany rycerz wspaniały,  

da kwiatka mamusi a mi zawsze buzi.  

Tata, kochany rycerz wspaniały,  

da kwiatka mamusi a mi zawsze buzi. 

 

2. Karty pracy. 

Prosimy, aby rodzice pomogli dzieciom wybrać karty pracy, stosownie do umiejętności i wieku 

dzieci. Niektóre z nich oparte są na materiale literowym i mogą być zbyt trudne dla dziecka 

w wieku przedszkolnym.  

 

 

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


3. Propozycje prezentu dla taty. 

• Robaki dla taty wędkarza 

https://miastodzieci.pl/zabawy/robaki-dla-taty-czyli-najlepszy-prezent-na-dzien-ojca/ 

 

Pomysł na łatwy do wykonania prezent dla taty, który lubi wędkowanie. Zestaw dżdżownic, 

który może wziąć ze sobą na ryby!  

Co potrzebujesz, żeby zrobić zestaw wędkarski na Dzień Ojca: 

– Plastikowe pudełko z przegródkami – takie jak na przybory wędkarskie. Można je kupić 
w każdym sklepie wędkarskim, w niektórych zoologicznych lub marketach. 
– Różne rodzaje słodkich dżdżownic – mogą to być cukierki lub gumiaczki. 
– Naklejkę prezentową na pudełko – do wydrukowania. 

Jak zrobić zestaw wędkarski na Dzień Ojca: 

Wypełniamy pudełko „robakami”.  

Drukujemy i wycinamy naklejkę i naklejamy ją na pudełku. 

 

• Wyjątkowy krawat dla taty 
 
http://www.twojediy.pl/lurka-
dla-taty/ 
 
 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/robaki-dla-taty-czyli-najlepszy-prezent-na-dzien-ojca/
http://www.twojediy.pl/lurka-dla-taty/
http://www.twojediy.pl/lurka-dla-taty/


Jak zrobić: 

Pobierz laurkę dla Taty 

Przygotuj jeszcze: 

• nożyczki 

• klej 

• dziurkacz 

• okrągłą gumkę 

Wykonanie: 

Wytnij dwie części krawata. 

Podpisz się imieniem na wykropkowanym polu 

Dziurkaczem zrób dziurki w wyznaczonych miejscach. 

Kolorową część krawata posmaruj u góry klejem i przyklej równo do części z życzeniami. 

Na koniec zawiąż gumkę, tak aby można było ją tacie przełożyć przez głowę. 

Podarujcie tacie tę wyjątkową laurkę, a na pewno będzie z dumą nosił taki krawat w Dniu 

Ojca. 


