
23.06.20 Wtorek – Dzień Taty 

Poproś o przeczytanie wiersza pod tytułem „Dzień Taty” H. Niewiadomskiej 

 

 
 

 

Odpowiedz na pytania: O co kłóciły się krawaty? Co tata wybrał z szafy? Dokąd zabrał 

dzieci? 



Pokoloruj według swojego pomysłu krawaty i muszkę dla taty. 

 

 

Poproś o przeczytanie wiersza pod tytułem „Lato z tatą” 

 

Tato, tato! Jest już lato! 

Tato, tato! Co ty na to, 

aby razem z nami ruszyć w świat, 

aby gonić ciepły wiatr? 

 

Tato się nie boi burzy, 

przed pająkiem też nie tchórzy. 

Z tatą jest bezpieczny cały świat, 

każdy z nas to zuch i chwat. 

 

Tato śmieje się i śpiewa. 

Umie chodzić też po drzewach, 

by czereśnie słodkie dla nas rwać, 

aby bawić się i śmiać. 

 

Tato mi naprawi rower, 

rozmasuje guz na głowie. 

Na sto pytań odpowiedzi zna 

i całusa czasem da. 

 

Czego tata się nie boi? Dlaczego jest z nim bezpiecznie? W czym pomoże tata? 

 

 

Przeczytaj wyrazy, odpowiedz na pytania, podkreśl wyrazy, które są Twoją odpowiedzią. 

 

Jak zwracasz się do swojego taty? 

tato      tatusiu      tatku      tatuniu 

Ulubiony kolor taty? 

zielony      niebieski        brązowy       granatowy 

Ulubiony sport taty? 

piłka     tenis       kolarstwo       pływanie      

Ulubione zajęcia taty? 

gry planszowe       majsterkowanie       wycieczki      filmy 

 

„Razem z tatą”- namaluj obrazek, ozdób serduszkami i podaruj tacie. 

 

 

Posłuchaj razem z Tatą piosenki pod tytułem „Daj mi rękę tato”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSNSWO5cK3E 

https://www.youtube.com/watch?v=CSNSWO5cK3E


Tatusiowie: Bartka, Tomka, Ali i Zuzi są z zamiłowania wędkarzami. W sobotę wybrali się na 

ryby. Zobacz, który wędkarz złowił najwięcej ryb. Wykonaj zadanie 3 str.57.  

Podpowiedź: odczytaj najpierw liczby na wiaderkach, zwróć uwagę na kolor wiaderka. 

Na przykład: pierwszy wędkarz ma wiaderko żółte z liczbą 6, łowi zatem ryby z liczbą 6 – 

koloruj na żółto (itd.). Na końcu wyłonisz zwycięzcę. 

 

 

Ruszaj się, tańcz do piosenki pod tytułem „Taniec Zygzak”. Zaproś do wspólnego tańca Tatę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

 

Pokoloruj obrazek. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


 

            

 

 





              
 

Dla wszystkich Tatusiów 
 

Z okazji Waszego święta 
zdrowia, sił i codziennej radości 
wraz ze słowami największej wdzięczności 
za wszystkie trudy i starania 
składamy dzisiaj podziękowania. 
 

                           Dzieci 


