
Środa  27.05.2020 

Temat kompleksowy: Nasi kochani rodzice 

Temat dnia:  Jaki jest mój tata? 

 

Dzień dobry! 

Kochani wczoraj świętowaliśmy Dzień Mamy, dziś nasze zajęcia 

poświęcone będą naszym tatusiom. Tak jak wczoraj mówiliśmy oni będą mieli 

swoje święto 23 czerwca; ale dlatego, że w tym tygodniu mówimy o rodzicach 

to przyspieszymy trochę ich święto.  

 

 

1. Opowiem Wam o moim tacie- zabawa 

Kochani chciałabym, żebyście popatrzyli na swojego tatę, zapamiętali jak 

wygląda, pomyśleli co lubicie z nim robić, przypomnijcie sobie jak ma na imię, 

jaki zawód wykonuje.  

Jeżeli już to wszystko wiecie- mam dla Was małe zadanie.  



 

 

 



2. Wiersz K. Bayer „Tato pomóż” 

Myślę, że teraz po takiej małej rozgrzewce jesteście już gotowi, 

żeby posłuchać wiersza o tacie.  

 

Tato napraw mi rowerek, 

Tato chodźmy na spacerek 

Tato znowu to się psuje 

Tato coś tu nie pasuje 

Tato poczytaj bajeczkę 

Tato popraw poduszeczkę 

Tato pomóż mi wbić gwoździe 

Tato, tato czy tak można? 

No a tata jest zmęczony bo pracuje cały dzień, 

aby zdrowi wszyscy byli co dzień martwić musi się. 

Kiedy przyjdzie już do domu to odpocząć wtedy chce. 

Oszczędzajmy czasem tatę bo popsuje nam się też. 

Dzisiaj ja tacie poczytam 

Pięknym ukłonem powitam 

Wyprowadzę psa na spacer 

Niechaj będzie dziś inaczej 

Zrobię dla taty laurkę 

Kupię śmietankową rurkę 

Narwę kwiatuszków na łące, 

dam mu serce swe gorące. 

Teraz kilka pytań odnośnie wiersza: 

- O co prosiło tatę dziecko w wierszu? 

- Jak zachowywał się tata? W jaki sposób dziecko chciało mu w pomóc? 

- Proszę zastanówcie się teraz nad pytaniem : Co robię kiedy tata jest 

zmęczony? Jak ja pomagam tacie?  

Znalazłam dla Was kilka zdjęć- jak inne dzieci pomagają swoim tatusiom. 

Może Wy też tak robicie? 



 

 

 Tutaj możecie obejrzeć jak Tosia i Tymek jednego dnia pomagali 

swojemu tatusiowi.  

https://www.youtube.com/watch?v=cJD7-sUDlkE 

  

3. Dla chętnych 

- Ułóż puzzle i wyraz tata 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJD7-sUDlkE


 

 

4. Zabawy matematyczne z tatą. 

Kochani myślę, że dziś jest wspaniały dzień na zabawę z tatą.   

Pobawcie się z nim w „klockową” i „guzikową” matematykę.  



▪ Najpierw dziecko stoi przy ścianie i tata układa wieżę z klocków 

na wysokość dziecka.  

▪ A teraz zamiana ról. Dziecko robi wieżę i mierzy tatę.  

Możecie razem policzyć klocki.  

Kto jest wyższy?  

Która wieża miała więcej klocków?  

  

 

 

▪ Guziki- wysypujemy wszystkie guziki jakie mamy w domu. 

(Jeśli nie mamy mogą być narysowane na kartce. W różnych 

kolorach, wielkości i z różną ilością dziurek) 

- Dziecko układa guziki od najmniejszego do największego i 

odwrotnie.  



 

   - Możecie posegregować je też wg kolorów, ilości dziurek. 

 

 

5. Na zakończenie dzisiejszych zajęć zapraszam Was na zabawę ruchową 

przy piosence.  

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

 

6. Karty pracy dla chętnych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY


 



 

 

 



Pozdrawiam Was serdecznie. 

Do jutra, 

Pani Ania  

 

P.S. Pamiętajcie, że Dzień Taty jest za miesiąc, ale to nie znaczy, że 

już dziś nie możecie mu powiedzieć jak bardzo go kochacie. 

 


