
Piątek, 22 maja 2020 r.   

tematyka tygodniowa: MOJA RODZINA 

temat dnia: Nasi Tatusiowie. 

 

 

Witajcie Biedronki! 

 

 

Dzisiaj porozmawiamy o Waszych kochanych Tatusiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasi Tatusiowie, także niedługo będą mieli swoje święto. 

We wtorek, 23 czerwca będziemy świętować Dzień Ojca. 

 

- Posłuchajcie proszę piosenki pt. „Tata jest potrzebny” 

https://chomikuj.pl/LICK/DLA+DZIECI/piosenki+3-+4+latka/Tata+jest+potrzebny,3184847999.mp3(audio)  

 

 

 

https://chomikuj.pl/LICK/DLA+DZIECI/piosenki+3-+4+latka/Tata+jest+potrzebny,3184847999.mp3(audio)


Piosenka „Tata jest potrzebny” 

1. Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź 

Tata jest potrzebny, by na spacer pójść 

Tata jest potrzebny a ja kocham go 

I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on. 

Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest 

Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie. 

2. Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać 

Tata jest potrzebny, by na lody dać 

Tata jest potrzebny a ja kocham go 

I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on. 

Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest 

Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie. 

- Czy podobała Wam się piosenka? 

- O kim była mowa w piosence? 

- Czy tatuś jest potrzebny swoim dzieciom? 

- Czy lubicie chodzić ze swoim tatą na spacery i na lody?  

- Jak myślicie, jaki powinien być tata? 

 

- Powiedzcie teraz, jak na imię ma Wasz Tata? 

- Jak wygląda Wasz tata? 

- Jaki ma kolor włosów? 

- Jaki ma kolor oczu?  

- W jakich strojach chodzi najczęściej? Ubiera się na sportowo czy elegancko? 

- Co lubi robić tata, gdy wraca z pracy?  

 



 

 Popatrzcie na obrazki    przedstawiające pewnego Tatusia.  

 

 Co robi Tata na obrazkach? 

 

 

 

 

                                                                     

  

    

                                                                               Tata czyta książkę synkowi. 

 

                                                                      

         Tata naprawia zamek w drzwiach.                       Tata niesie zakupy. 



          

               Tata czyta gazetę.                                     Tata idzie z synkiem.  

                                                                        (Może wracają z przedszkola?) 

 Zapraszam Was do zabawy pantomimicznej pt. „Co robi tata?” 

Poznaliście tę zabawę kilka dni temu.  

Dla przypomnienia: pantomima to rodzaj przedstawienia, w którym aktor nie używa głosu,  

tylko odgrywa przedstawienie używając ruchu, mowy ciała i gestów. 

 

Waszym zadaniem będzie pokazanie ruchem czynności, jakie wykonuje tata: 

- tata gra w piłkę ze swoimi dziećmi, 

- tata czyta gazetę, 

- tata prasuje koszulę, 

- tata ciągnie sanki z dziećmi, 

- tata przybija gwóźdź, 

- tata przytula swoje dzieci. 

Udało się ? 

 



 Popatrzcie na obrazek poniżej.  
 

Co robi dziewczynka z tatą?   (Jeździ na rowerze) 

                                                                                                                                                                                                         źródło: Wydawnictwo MAC 

Co Wy najbardziej lubicie robić ze swoimi Tatusiami? 
 
 
 

 
 
 

 Policzcie, ile krawatów ma w szafie tata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tata w swojej szafie ma także muszki.  Jakie mają kolory? 

 

 

 

 

 Na zakończenie dzisiejszego spotkania zaśpiewajmy piosenkę pt.  „Laurka” 

https://chomikuj.pl/zabka1961/PIOSENKI/L/Laurka,3140832259.mp3(audio) 

 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

Życzę udanego, spokojnego weekendu. 

 

Może, gdy pogoda dopisze (będzie ciepło i słonecznie) wybierzecie się na rodzinny 

spacer do parku lub lasu? 

 

p. Magda  

 

Ps. Przygotowałam dla Was weekendowe zadanie   

Czekam na zdjęcia Waszych prac, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jakie kolory lubią 

Wasi tatusiowie  

https://chomikuj.pl/zabka1961/PIOSENKI/L/Laurka,3140832259.mp3(audio)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Pokoloruj krawat i muszkę  

                                                                         w ulubionych kolorach Twojego Taty. 

 


