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Temat tygodnia: WAKACJE TUŻ, TUŻ 

Temat dnia:  Dzień Ojca  

 

 

 

 

Dzień dobry! 

Kochani dziś mamy wyjątkowy dzień- swoje święto mają tatusiowie. Więc nie 

zapomnijcie złożyć im życzeń. Spędźcie razem ten dzień. Przytulcie się do nich 

i powiedzcie jak bardzo ich kochacie. Może narysujecie jakąś laurkę, a może 

wraz z mamą zrobicie obiad dla taty? Na pewno ucieszy się z takiego miłego 

gestu.  

Znalazłam bardzo ciekawy zestaw zabaw dla Was i Waszych tatusiów. Spędźcie 

dziś z nimi ten dzień w spokoju i dobrej zabawie.   

 

 

1. Piosenka „Z tatą lubię spędzać czas” 

Kochani pobawcie się z tatą przy tej piosence. Mówi ona o wspólnym czasie 

spędzonym z tatą.  

 

TEKST PIOSENKI:  

Z tatą lubię spędzać czas  

Jeździć rowerem i w piłkę grać. 

Zimą weźmie mnie na narty,  

Latem na głośne gokarty.  

 

Z tatą lubię w głos się śmiać,  

Z tatą lubię spędzać czas.  



 

Ref: Tato, tato, kocham Cię za to. 

 Ze jesteś moim przyjacielem.  

Wszystko nas łączy, nic nas nie dzieli x2  

Z tatą lubię spędzać czas,  

 

Biegać, skakać, pływać.  

W dni deszczowe gry komputerowe  

W dni słoneczne na wycieczkę.  

 

Z tatą lubię w głos się śmiać.  

Z tatą lubię spędzać czas. 

 

2. Zabawy z tatą 

Wstawiam tu dla Was ciekawe zabawy do wykonania z tatą. Na pewno dziś we 

wszystkie nie dacie rady się zabawić, ale możecie je zapamiętać i wykorzystać 

później.  

1. Bitwa na poduszki 

Myślę, że w tą zabawę bardzo chętnie się pobawicie. Wystarczy wziąć poduszki 

i rzucać się nimi w bezpiecznym miejscu, żeby nic się nie stłukło. ☺ 

2. Taczka 

Dziecko opiera się na rękach, a tata unosi jego nogi i trzyma za kostki pchając 

jak taczkę. W tej zabawie możecie zrobić sobie tor przeszkód z poduszek lub 

innych przedmiotów. Dziecko może też zbierać drobne przedmioty i przenosić 

je w wyznaczone miejsce.  

3. Bitwa kogutów 

W tej zabawie chodzi nie tylko o siłę, ale też o zmysł równowagi. Przykucnijcie 

i podskakując, próbujcie przewrócić przeciwnika. Dla utrudnienia tata może 

mieć na oczach zawiązaną opaskę. Tylko proszę dbajcie o bezpieczeństwo.  



4. Zapasy 

Dziecko leży na brzuchu, a tata kładzie się w poprzek ciała dziecka i zachęca je 

do wyczołgania się. Dzięki domowym zapasom dziecko doświadcza własnej siły 

i ma wielką satysfakcję, że udało mu się wygrać z tata. Później może być 

zmiana ról.  

5. Niedźwiedzie przytulanki 

To łagodniejsza wersja zapasów. Obejmijcie się z całej siły i starajcie się ścisnąć 

jak najmocniej. Możecie też ciasno przytuleni turlać się np. po dywanie. 

6. Atrament sympatyczny 

Niezbędny dla takiej pary detektywów jak wy. Wykałaczką maczaną w soku z 

cytryny narysujcie na kartce mapę do skarbu. Tata ogrzewa kartkę nad 

płomieniem świeczki. Dziecko będzie pod wielkim wrażeniem, widząc, jak na 

pozornie czystej kartce powoli pojawiają się narysowane przez was kontury! 

7. Gejzer w butelce coli 

Potrzebujecie butelki coli i kilku mentosów. Wrzućcie cukierki do butelki i 

szybko uciekajcie! Napój zacznie buzować i wybuchnie wielką fontanną 

(najlepiej ten eksperyment przeprowadzać na podwórku lub w wannie). 

8. Diamenty z soli 

Do szklanki z gorącą wodą wsypujcie łyżeczka po łyżeczce sól kuchenną. 

Postarajcie się rozpuścić jak najwięcej soli, zanim woda ostygnie. Tata 

zawiązuje na nitce spinacz biurowy i wrzuć nitkę do szklanki. Odstaw szklankę 

na dwa dni na parapet. Trzeciego dnia  na spinaczu i nitce wytworzą się piękne 

kryształy. 

9. Pływające jajko 

Tata gotuje jajko na twardo i dziecko wkłada je do szklanki z wodą. Jajko 

opadnie na dno, ale jeżeli dodacie do wody dwie łyżki soli, jajko zacznie 

pływać. Dzięki temu dziecko  na własne oczy pozna różnicę między słodką a 

słoną wodą. 

 



10. Nurkowanie 

Podczas wieczornej kąpieli zamieńcie się w nurków. Dziecko zatyka nos i 

wkłada głowę pod wodę, a tata liczy ile sekund udało się wytrzymać pod wodą.  

To oswajanie z wodą i wstęp do nauki pływania! 

11. Wojna piratów 

Toczenie bitew w basenie/ jeziorze albo konkurs na najwyższe fale – czy jest 

coś fajniejszego? 

12. Regaty 

Czyja łódka z papieru, napędzana tylko dmuchaniem, szybciej dotrze do mety? 

Taka zabawa doskonale sprawdzi się na wakacjach nad wodą lub zimą na... 

lodzie! 

13. Teatrzyk cieni 

Złóżcie dłonie i poruszajcie palcami, tak aby na ścianie powstał cień 

szczekającego psa. Ustaw palec serdeczny na wskazującym, a powstanie 

zabawna kaczka. 

14. Zabawa w sklep 

Ludzik z kasztanów kosztuje sześć żołędzi, a autko z żołędzi – siedem kulek z 

jarzębiny. Ile będzie warta łódeczka ze skorupki orzecha? To wspaniała okazja 

do ćwiczenia matematyki. 

15. Lepienie z masy solnej 

Składniki na masę solną: 

Szklanka mąki pszennej 

3 łyżki mąki ziemniaczanej 

Szklanka soli drobnoziarnistej  

Pół szklanki letniej wody 

3 łyżki oleju 

Wszystko wymieszać i bawić się ☺ 

 

 



16. Zabawa w chowanego 

Dzieciaki to uwielbiają! Kiedy za oknem jest szaro-buro, w domu panuje miły 

półmrok, w sam raz do zabawy w chowanego. Zanim zaczniecie się bawić, 

pokaż dziecku kilka kryjówek do wyboru. Przykryj krzesła zwisającym do 

podłogi kocem, opróżnij dno szafy i sprawdź, czy dno wanny jest suche. W 

końcu jak w chowanego, to na całego! 

17. Pantomima 

W tej zabawie strasznie poważny tata ma szansę nieźle się powygłupiać! 

Spróbujcie bez słów przedstawić bohaterów z bajek albo członków waszej 

rodziny. 

18. Prawda czy fałsz 

Ludzie jedzą żaby i myją się w coca-coli – prawda czy fałsz? Jesienią przylatują 

do Polski bociany – prawda czy fałsz? Tata wymyśla zdania jaki mu przyjdą do 

głowy. A dziecko  będzie korygowało fałszywe opinie taty i będzie pękało ze 

śmiechu. 

19. Karmnik dla ptaków 

Klasyka klasyki. Na budowanie karmnika warto przeznaczyć przynajmniej kilka 

wieczorów. Najpierw wspólnie skompletujcie elementy i narzędzia, przygotujcie 

warsztat pracy (nawet jeśli ma nim być stół w kuchni), rozrysujcie projekt. 

Takie wspólne przygotowania nadadzą zdarzeniu odpowiednią rangę. 

20. Skoki po kałużach 

Jesienią zwykle dzieciom zaczyna brakować ruchu, tymczasem radosne skoki na 

świeżym powietrzu dotleniają organizm i podnoszą odporność. A to, że się 

pobrudzicie? Przecież trochę wody i błota jeszcze nigdy nikomu nie 

zaszkodziło. 

 

 

 

 



3. Laurka dla taty 

Kochani poniżej wstawiłam zdjęcia laurek. Możecie którąś z nich 

wykonać lub zrobić według własnego projektu. 

 

 



 

 

4. Życzenia dla taty 

Na sam koniec chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim tatusiom. 

Życzę Wam Panowie dużo siły, wytrwałości, dużo, dużo zdrówka i 

samych miłych chwil spędzonych ze swoimi dziećmi.  

https://www.youtube.com/watch?v=2qgSOw1k99k 

 

 

Pani Ania  

https://www.youtube.com/watch?v=2qgSOw1k99k

