
Data: 27.05.2020 

Tematyka tygodniowa: Świętujemy Dzień Mamy  i Dzień Taty 

Temat dnia: Mój kochany tatuś 

 

Witajcie kochane przedszkolaki! 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o Waszych Tatusiach. 

Dzień Ojca jest dopiero 23 czerwca, ale my zawsze świętujemy Dzień Mamy i 

Dzień Taty razem. Dlatego chciałabym byśmy trochę sobie o nich 

porozmawiali😊 

 

Spójrzcie proszę na ilustracje. Co można robić z tatą? 

 

-Z tatą można się uczyć pływać. 



-Z tatą można się wygłupiać, robić śmieszne miny.  

 

-Z tatą można grać w piłkę.  



 

-Z tatą można puszczać latawce. 

 

-Z tatą można się świetnie bawić, np. klockami. 

 



 

-Z tatą można biwakować (spać na świeżym powietrzu, np. w namiocie). 

 

 

-Z tatą można naprawić rower.  A następnie wybrać się na wycieczkę 

rowerową. 



 

-Z tatą można gotować. 

 

Teraz zastanówcie się, co Wy lubicie robić ze swoim tatą .  

Czy lubicie jeść lody z tatą? 

Jeśli tak, to zapraszam Was do posłuchania piosenki ,, Tato, już lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

(tekst znajduje się na kolejnej stronie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


Piosenka: ,,Tato, już lato”  

 

1. Gdy ciepły dzień, to nawet leń na spacer chciałby iść 

Już pora wstać i pobiec w świat 

A tata jeszcze śpi 

Chcę lody jeść, na drzewo wejść 

i z góry patrzeć w dół 

Zeskoczyć w piach 

i chociaż raz przeskoczyć z tata rów 

 

Ref: Tato już lato 

będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

kup bilet do przygody 

Tato już lato 

będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

już brodę zgolić czas 

 

2. Gdy ciepły dzień, popływać chcę 

Przez słomkę wodę pić 

Na piasku spać i trawę rwać 

Do lasu z tatą iść 

Maliny jeść, jagody też 

W kałuży szukać żab 

Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 

Na głowę chrabąszcz spadł 

 

Ref: Tato już lato 

będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

kup bilet do przygody 

Tato już lato 

będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

już brodę zgolić czas 

 



Pytania do piosenki:  

-Czy podobała Wam się piosenka? 

-O kim była piosenka? 

-O jakiej porze roku była mowa w piosence (może spróbujecie wymienić 

wszystkie) 😊 

-Co chciało robić dziecko z tatą?  

Świetnie sobie poradziliście! Brawo! 

 

-Czas na zadanie! 

Zrób niespodziankę swojemu Tatusiowi i posegreguj jego skarpety 😊 Na 

pewno się ucieszy!  

-A teraz popatrzcie na obrazek. Spróbujcie znaleźć 7 różnic.  



 

 

Na koniec zadanie dla chętnych dzieci. Z przyjemnością zobaczę zdjęcia 

wykonanych przez Was prac (które można wysyłać na maila: 

fabianczyk.angelika@wp.pl ) 

Ściskam mocno! 

P. Angelika 

Zdj. ,,Co można robić z tatą” pochodzą z gazety ,,Bliżej Przedszkola” . 

mailto:fabianczyk.angelika@wp.pl


 

 

 

 


