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Grupa „Motylki” 
 

ŚRODA  - 20.05.2020r. – temat dnia: „Mój tata” 

 

 „Leśny dywan” – zabawa. 

Przygotuj, sznurek i nożyczki. Podczas spaceru poproś dziecko o znalezienie czterech 

patyków o podobnej długości i grubości oraz nazbieranie kłosów trawy, kwiatów, 

patyczków, liści itp. Po powrocie do domu zwiąż te cztery patyki tak, aby powstała ramka. 

Przygotuj 5–10 kawałków sznurka  i przywiąż ich końce do przeciwległych patyków – 

powstanie niewielkie krosno. Zachęć dziecko do przewlekania nazbieranych skarbów 

naprzemiennie  pod jednym i nad kolejnym sznurkiem. 

 

Efekt końcowy:  
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 „Wesoły tata” – wysłuchanie wiersza P. Pollaka, po przeczytaniu opowiadania rozmowa 

na temat jego treści (O czym był wiersz? Kto wystąpił w wierszu? Z czego śmiał się tata 

chłopca? Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim marchew i sałatę? w czym chcesz 

naśladować swojego tatę?). 

„Wesoły tata” 

Piotr Pollak 

 

Mój tata jest niepoważny, 

ciągle się ze mnie śmieje. 

Kiedy ja mówię: 

– Wciąż rosnę! 

On mówi: 

– Skąd, ty malejesz! 

Nie lubisz kaszy na mleku, 

zostawiasz ser i warzywa, 

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz, 

tylko wciąż ciebie ubywa! 

Staniesz się taki malutki, 

że w krasnoludka się zmienisz, 
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będziesz się kąpać w akwarium 

i drzemać w mojej kieszeni. 

Nie pójdziesz na spacer z pieskiem, 

tylko z chomikiem lub z myszką. 

Ja na to: 

– Dobrze, tato, jutro na obiad zjem wszystko. 

Ale ty razem ze mną 

chrup marchew i sałatę, 

bo jak się zmienię w zająca, 

chcę mieć zająca – tatę. 
 

 „Słoneczko z tatą” - poszerzanie słownika dziecka, podawanie cech. 

Potrzebne będzie: kartka i pisak. 

Na środku kartki rodzic pisze słowo „TATA”. Dziecko podaje słowa, które kojarzą mu się 

z tym słowem, podają przymiotniki. Można pomóc dziecku pytaniem: Jaki jest tata? Co 

robi tata? 
 

 „Mój tata...” - zabawa w niedokończone zdania. 

Dziecko kończy zdanie: 

- Mój tata jest… 

- Mój tata lubi… 

- Mój tata nie lubi… 

- Ulubionym kolorem mojego taty jest… 

- Z tatą lubię najbardziej… 

- Mój tata jest najlepszy, ponieważ… 

- Mój tata pracuje w/jako… 

 

 „Jak mogę pomóc tacie?” - uwrażliwienie dziecka na konieczność pomocy rodzicom w 

domu.  

Rodzic zadaje pytania: Czy tata pracuje tylko poza domem? Jakie obowiązki wykonują 

ojcowie w domu? W których obowiązkach możesz pomóc tacie? 

 

 „Mój tata” – karta pracy (plac zabaw karty 4, kartka – 23 cała lub załącznik pdf strona 

11-12). 

 

 „Kalambury” – zabawa ruchowa. 

Jedna osoba pokazuje czynność wykonywaną przez tatę, inni odgadują. Potem następuje 

zamiana pokazującego. 

 


