
MÓJ TATA 

I-Zestaw ćwiczeń porannych podany w poniedziałek. 

II- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

1. „Rodziny zwierząt” – Rodzic mówi dziecku na ucho, jakim zwierzęciem 

jest. Podaje nazwy czterech zwierząt (np. kot, pies, kura, kaczka). Dziecko 

przemieszcza się po pokoju, naśladując ruchy danego zwierzęcia i wydawane 

przez nie odgłosy. 

 2. „Dla mamy” – dziecko wykonuje gesty, o których mowa w piosence: 

naśladuje falujące morze, wielką burzę, następnie podaje obie ręce mamie, które 

mocno ściskają, i razem naśladują kołyszącą się łódkę. Gdy na morzu wielka 

burza, Mama zawsze ze mną jest. Gdy na morzu wielka burza, Mama zawsze ze 

mną jest. Mocną ręką trzyma mnie, łódka nie kołysze się. Gdy na morzu wielka 

burza, Mama zawsze ze mną jest.  

3. „Taniec dla rodziców” – dzieci tańczy 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 silni” – Rodzic rozdaje dziecku np. piłki z gąbki. Ustawia w 

pewnej odległości np. kosz. Dziecko trafia do celu. 

 5. „Rodzinnie” – dziecko stoi naprzeciwko mamy i rzuca piłką do jaj rąk. 

Zabawa na zmianę. 

-Mój tato – rozmowa z dzieckiem na temat taty, inspirowana treścią wiersza. 

Rodzic zaprasza dziecko do uważnego wysłuchania wiersza i zastanowienia się, 

kto opowiada ten wiersz – dziewczynka czy chłopiec. 

„ Mój tato”  

Bożena Forma 

 

 Chodzimy z tatą na długie spacery,  

mamy wspaniałe dwa górskie rowery.  

Po parku na nich często jeździmy  

i nigdy razem się nie nudzimy.  

Gdy mroźna zima nagle przybywa  

i ciepłym szalem wszystko okrywa, 

 bierzemy narty i śnieżne szlaki  

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 

 Często chodzimy razem do kina,  



lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna.  

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście 

 – życzeń mu składam dziś jak najwięcej. 
  

Po lekturze wiersza Rodzic prosi dziecko, aby odpowiedziało na pytania: Jak ma 

na imię Twój  tatuś? Czy masz jego zdjęcia? Jak wygląda Twój tata? Jaki jest? 

Co robisz wspólnie z nim? Kim jest z zawodu Twój tata? Jakie ma hobby?  

- „Tata i ja” – zabawa w parach z Rodzicem. Dziecko wchodzi w role – 

dziecko jest tatą, druga osoba – jego dzieckiem. Dziecko odgrywa scenki, np. 

tata z dzieckiem idą na spacer, trzymając się za ręce; tata z dzieckiem kopią do 

siebie piłkę; tata z dzieckiem się siłują. Po pewnym czasie następuje zamiana 

ról. 

-„Gdzie pracuje mój tata?” – zabawa słownikowa. Rodzic pyta dziecko, czy 

wie, na czym polega praca jego taty. Dziecko odpowiada. 

- „Kim jest mój tata?” – pantomima. Dziecko naśladuje jakiś zawód, a Rodzic 

próbuje odgadnąć jego nazwę. Potem podaje korzyści, jakie daje on innym. Na 

końcu Rodzic pyta dziecko, dlaczego praca jest ważna w życiu ludzi. 

- „Mój tata w pracy” – prace plastyczne dowolną techniką, dziecko 

przedstawia swojego tatę w pracy. Na koniec dziecko opowiada o swoim 

rysunku. Rodzic podkreśla, że praca każdej osoby jest bardzo ważna. 

- Praca z Kartami Pracy str. 25a – odnajdywanie różnic między ilustracjami, 

przeliczanie pieniędzy, tworzenie zbiorów. 

- Praca z Kartami Pracy str. 25b – czytanie zdań opisujących tatę, pisanie po 

śladzie, rysowanie zgodnie z instrukcją. 

III - Tata czarodziej – wysłuchanie piosenki, nauka refrenu na pamięć. 

„Tata czarodziej”  

sł. Danuta Zawadzka, muz. Stefan Gąsieniec 

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

 

 Łatwo poznasz mego tatę,  

bo koszule nosi w kratę.  

I na nosie okulary 

 (chociaż wcale nie jest stary!).  

Włosy krótko przystrzyżone,  

lekko na bok ułożone.  

Ot, zwyczajny tata! Ale…  

drzemie w nim magiczny talent.  

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


 

Ref.: Mój tata jest czarodziejem, 

 bo kiedy on się śmieje,  

znikają chmury, ucieka deszcz.  

Wychodzi słońce… 

 Świat piękny jest!  

 

Łatwo poznasz mego tatę, 

 w pracy chodzi pod krawatem.  

Z miną srogą i poważną 

 (bo ma pracę bardzo ważną!)  

Marynarka i w kant spodnie 

 (bo tak modnie i wygodnie).  

Ot, zwyczajny tata, ale…  

drzemie w nim magiczny talent.  

 

Ref.: Mój tata jest czarodziejem, 

 bo kiedy on się śmieje, 

 znikają chmury, ucieka deszcz.  

Wychodzi słońce…  

Dobrze, że jest!  

 

Podczas słuchania piosenki dziecko  pląsa po pokoju w rytm muzyki. Gdy 

zaczyna się refren, dobieraj się w parę z Rodzicem i tańczą w kółeczko. 

Życzymy miłej zabawy- nauczycielki : Wiola i Monika. 

 

 

 


