
28.05.2020 czwartek – Mój tata 

 

1. Rodzinne ćwiczenia poranne : 

 Taczka – rodzic trzyma za kostki swoje dziecko, a ono próbuje chodzić 

do przodu i do tyłu (dystans np. długości dywanu). 

 Kto silniejszy? – rodzic siada z dzieckiem naprzeciw siebie w siadzie 

skrzyżnym (nogi na kokardkę), tak, aby dotykały się ich kolana. Podają 

sobie ręce i naprzemiennie przeciągają się raz w jedną raz w drugą stronę.  

 „Raz i dwa” – rodzic i dziecko stają przodem do ściany i opierają się o 

nią rękami. Odpychają się od ściany nie odrywając nóg z miejsca i 

klaszczą w dłonie, najpierw jedno klaśnięcie, znowu odepchnięcie i dwa 

klaśnięcia. Powtórzyć 12 razy. 

2. Mój tato - rozmowa z dziećmi na temat taty, inspirowana treścią wiersza. 

Rodzic zaprasza   dzieci do uważnego wysłuchania wiersza i zastanowienia się, 

kto opowiada ten wiersz – dziewczynka czy chłopiec.  

 

Mój tato 

Bożena Forma 

Chodzimy z tatą na długie spacery, 

mamy wspaniałe dwa górskie rowery. 

Po parku na nich często jeździmy 

i nigdy razem się nie nudzimy. 

Gdy mroźna zima nagle przybywa 

i ciepłym szalem wszystko okrywa, 

bierzemy narty i śnieżne szlaki 

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 

Często chodzimy razem do kina, 

lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna. 

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście 

– życzeń mu składam dziś jak najwięcej. 

 

Rodzic zachęca dziecko do rozmowy, kierując w jego stronę pytania: Jak mają na imię wasi 

tatusiowie? Czy macie w domu ich zdjęcia? Jak wyglądają wasi ojcowie? Jacy są? Co robicie 

wspólnie z nimi? Kim są z zawodu Wasi tatusiowie? Jakie mają hobby? 



3. Tata i ja – zabawa dramowa – dziecko stara się pokazać ruchem co robi razem z 

tatą w wolnym czasie, np. kopie piłkę, jeździ na rowerze, czyta książkę, rysuje, 

idzie na spacer, pływa w basenie. 

4. Gdzie pracuje mój tata? – zabawa słownikowa. Rodzic pyta dziecko, czy wie, 

gdzie pracuje jego tata, jak nazywa się jego zawód, na czym polega.  

5. Mój tata w pracy – praca plastyczna wykonana dowolną techniką (rysowana 

kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, flamastrami, malowana farbami, 

wyklejana plasteliną). 

6. Praca z KP4.25a – odnajdywanie różnic między ilustracjami, przeliczanie 

pieniędzy, tworzenie zbiorów.  

7. Praca z KP4.25b – czytanie zdań opisujących tatę, pisanie po śladzie, rysowanie 

zgodnie z instrukcją.  

8. Tata czarodziej – słuchanie piosenki, nauka refrenu na pamięć. Podczas 

słuchania piosenki dziecko może swobodnie pląsać i tańczyć w rytm muzyki.  

Tata czarodziej 
 

sł. Danuta Zawadzka, muz. Stefan Gąsieniec 

Łatwo poznasz mego tatę, 

bo koszule nosi w kratę. 

I na nosie okulary 

(chociaż wcale nie jest stary!). 

Włosy krótko przystrzyżone, 

lekko na bok ułożone. 

Ot, zwyczajny tata! Ale… 

drzemie w nim magiczny talent. 

Ref.: Mój tata jest czarodziejem, bo kiedy on 

się śmieje, znikają chmury, ucieka deszcz. 

Wychodzi słońce… Świat piękny jest! 

Łatwo poznasz mego tatę, 

w pracy chodzi pod krawatem. 

Z miną srogą i poważną 

(bo ma pracę bardzo ważną!) 

Marynarka i w kant spodnie 

(bo tak modnie i wygodnie). 

Ot, zwyczajny tata, ale… 

drzemie w nim magiczny talent. 

Ref.: Mój tata jest czarodziejem, bo kiedy on 

się śmieje, znikają chmury, ucieka deszcz. 

Wychodzi słońce… Dobrze, że jest! 

 

9. Aktywność na powietrzu – wspólny spacer, przejażdżka rowerowa, nauka gry w 

klasy  zachęcamy do korzystania z wiosennej pogody. 


