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PONIEDZIAŁEK: MÓJ TATA. 

 

1. „Wesoły tata” – praca z wierszem Piotra Pollaka (nagranie umieszczone 

na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek). 

 

„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, 

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.” 

Odpowiedz na pytania:  

 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 chcecsz naśladować swojego tatę?   

  



2. „Słoneczko z tatą” – poszerzanie słownika o przymiotniki związane z 

określaniem osób; technika niedokończonych zdań.  

 

Na dużym brystolu Rodzic przykleja lub zapisuje wyraz TATA. Dziecko 

podaje przymiotniki kojarzące mu się z tym słowem. Rodzic zapisuje je w 

formie słoneczka na brystolu. Dopuszcza się przymiotniki nacechowane 

pozytywnie, ale również negatywnie. Tata może być zmęczony, 

zniecierpliwiony itd. 

 

3. „Taniec dla rodziców” – dziecko z Rodzicem tańczą do wybranej 

muzyki na gazecie, tak by nie wyjść stopami poza jej granice.  

Rodzic wypowiada komendy: Na prawej nodze! Na lewej nodze! W 

kółeczko! 
 

4. „Jesteśmy rodzicami” – Rodzic daje dziecku małe piłki bądź wykonuje 

je wspólnie z dzieckiem np. z pomiętej gazety. Ustawia w pewnej 

odległości dwa kosze. Dziecko jest w jednej drużynie, a Rodzic w drugiej. 

Rzucają piłeczkami do kosza. Wygrywa ta drużyna, której więcej piłeczek 

znajdzie się w koszu. 

 

5. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Na rowerek z tatą.  
Dziecko kładzie się na plecach na dywanie. Unosi nogi i wykonuje nimi 

naprzemienne ruchy, naśladując jazdę na rowerze. 

 

6. Karta pracy – Narysuj w ramce swojego tatę. Na talerzu narysuj jego 

ulubione danie. Pokoloruj kredkę na jego ulubiony kolor. Opowiedz o 

swoim tacie. (Załącznik 1) 

 

7. Karta pracy – Dokończ ozdabiać krawaty i muszki według wzoru.  

Rysuj po śladach liter. (Załącznik 2) 

 

8. Karta pracy – Przeczytaj z Rodzicem imiona dzieci. Posłuchaj, co 

mówią o swoich tatusiach. Połącz liniami wypowiedzi dzieci z obrazkami 

tatusiów. 

Rysuj szlaczek po śladzie, a potem samodzielnie. (Załącznik 3) 

  



Załącznik 1 

Narysuj w ramce swojego tatę. Na talerzu narysuj jego ulubione danie. 

Pokoloruj kredkę na jego ulubiony kolor. Opowiedz o swoim tacie. 



Załącznik 2 

Dokończ ozdabiać krawaty i muszki według wzoru. 

 

Rysuj po śladach liter.   



Załącznik 3 

Przeczytaj z Rodzicem imiona dzieci. Posłuchaj, co mówią o swoich tatusiach. 

Połącz liniami wypowiedzi dzieci z obrazkami tatusiów. 

   



  



Karta pracy dla chętnych 

 

„Rysuj” palcem kształt litery t – małej i wielkie. Pisz litery „t”, „T” po śladach, 

a potem samodzielnie. 


