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Święto taty 
Dzień dobry kochani! Dzisiaj porozmawiamy na temat waszych 

Tatusiów 

 

Ale zanim to zrobimy – pobawmy się w zabawę: 

1. „Do kogo jestem podobny” – potrzebne będą: małe lusterko, 

zdjęcia rodziców. 

Dziecko przegląda się w lusterku i próbuje odpowiedzieć na pytanie: 

Do kogo jestem podobny? Jakie cechy o tym świadczą? Dziecko 

porównuje swoje odbicie w lustrze ze zdjęciami rodziców. Podaje 

imiona rodziców (wypowiadając dzieli je na sylaby). 

 



2. Rozmowa kierowana 

Dzień Taty - jest to święto, które jest obchodzone jako wyraz 

szacunku dla wszystkich tatusiów. Data obchodów tego święto jest 

zależna od danego kraju np. we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii Dzień 

Taty obchodzony jest 19 marca, a w Grecji w trzecią niedziele 

czerwca. U nas w Polsce obchodzimy Dzień Taty 23 czerwca. 

3. Posłuchajcie teraz wiersza o tatusiu. Słuchajcie uważnie, aby 

zapamiętać jak najwięcej szczegółów: 

 

Tatusiu kochany! 

Ja Cię ucałuję. 

Szczerze powinszuję. 

Byś nam długo żył, 

zawsze zdrowy był. 

Za to, gdy dorosnę 

wszystko w domu zrobię. 

A tatuś w fotelu 

niech odpocznie sobie! 

 

Spróbujcie odpowiedzieć teraz na pytania : 

• Co to znaczy winszować? (życzyć, składać życzenia, gratulacje) 

• Do kogo skierowany jest ten wiersz? Kto obchodzi święto? 

• Co życzy autor wiersza tacie? 

• A wy w jakich czynnościach pomagacie swojemu tacie? 

• A Wy jak zamierzacie świętować „Dzień Taty”? 

 

4. „Kwiatek dla taty” – zabawa matematyczna 

Wytnijcie wazon i wybrane przez siebie 4-5 kwiatków 



 

 

 



Następnie połóżcie przed sobą emblematy kwiatów i wazonu.  Mówimy 

liczbę i prosimy aby  dziecko umieściło w wazonie tyle 

kwiatów.  Następnie przechodzimy do zadań np.: 

▪ Ania włożyła do wazonu 1 czerwony i 4 żółte kwiatki. Ile kwiatów 

do wazonu włożyła Ania? 

▪ W wazonie były 6 kwiaty 2 zwiędły. Ile kwiatów zostało w 

wazonie? 

▪ Marysia podarowała tacie 6 fioletowe i 1 biały kwiat. Ile kwiatów 

podarowała tacie Marysia? 

5. „Kwiaty w wazonie” – wykonanie karty pracy – malujemy w wazonie 

tyle kwiatów ile kropek jest na wazonie  

 



6. A teraz zapraszam Was na wycieczkę, a raczej poproście tatę o 

taką letnią wycieczkę 

Oto moja wierszowana propozycja 

„Wycieczka z tatą” 

 

Dzisiaj przyszło piękne lato, 

na wycieczkę ruszam z tatą 

Gdzieś tu blisko, niedaleko 

stary zamek jest nad rzeką 

Rzeczka zwinna trochę mała 

płynie cicho pośród łączki 

chodzą krówki, brzęczą bączki. 

Tak leniwie Liwiec płynie 

przy prastarej tej ruinie. 

Liw się zowie to zamczysko, 

dziś się dowiem o nim wszystko 

Tajemniczo tu i cicho, 

w nocy straszy jakieś licho. 

Zapraszają nas do sali 

i przyłbice nam rozdali 

W korytarzu rycerz stoi 

calusieńki w srebrnej zbroi 

I tak zwiedzam zamek z tatą 

a wokoło pachnie lato. 

 



 

 



 
 

 



7. Wysłuchajcie piosenki, nauczcie się i zaśpiewajcie tacie 

 

https://youtu.be/-VDZDUQYWDc 

 

8. „Prezent dla taty” – praca plastyczna „Laurka z motylkiem” 

 

Wysłuchaj wiersza Marii Kownackiej „Motyle” 

 

Motyle, motyle jest ich w ogrodzie tyle. 

Leciutkie, piękne, kolorowe, 

Pawie oczka i pazie królowej. 

Piją nektar i zapylają kwiatki, 

Nie będziemy ich łapać do siatki. 

 

Motylek lekki fruwa nad łąką, 

W dole są kwiaty, w górze jest słonko. 

Motylek lekki w trawie się błąka, 

Myśli, że kwiaty to małe słonka. 

 

9. Wykonanie pracy plastycznej „Laurka z motylkiem” (technika 

łączona) 

Potrzebne będą: kartka (np. bristolowa), kredki, plastelina, kolorowy 

papier (może być z opakowania na prezenty), klej, nożyczki 

 

• Przyjrzyj się ilustracjom barwnych motyli 

• Namaluj kredkami łąkę 

• Teraz przygotuj barwnego motyla składając kartkę kolorowego 

papieru na pół, wytnij skrzydła (po rozłożeniu skrzydła są 

symetryczne) 

• Ułóż skrzydła w wybranym miejscu na swoim obrazku (przyklej 

klejem) 

• Odwłok wyklej plasteliną 

• Czułki możesz dorysować kredką 

https://youtu.be/-VDZDUQYWDc


 

 



 

 



 

 



10. Gimnastyka dla smyka. Piosenka dla dzieci „Głowa, ramiona, 

kolana, pięty” 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

11. Karty pracy – pokoloruj obrazki z cyferkami 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Miłej zabawy!  


