
Drodzy Rodzice i Dzieci.  

 
Witam Was serdecznie. Przed nami ważne dla dzieci święto –Dzień Taty. W tym 

tygodniu będziemy się do niego przygotowywać. Nie da się ukryć, że tato to niezastąpiona 

osoba w życiu dziecka. Choć czasem nadal pokutuje przekonanie, że to więź matka – 

dziecko jest tą najważniejszą, wiemy już, że rola taty jest nie mniej ważna. Dlaczego rola 

ojca jest tak istotna w wychowaniu dziecka? Ma on bowiem do spełnienia wiele funkcji 

wypływających z typowych dla mężczyzn cech zachowania, które są nieodzowne  

w wychowaniu moralnym dziecka. Ojciec spełnia rolę swego rodzaju mistrza, który z jednej 

strony kształtuje osobowość dziecka, uwrażliwia jego sumienie, uczy pokory, 

odpowiedzialności, autorefleksji, sprawiedliwego traktowania ludzi, a z drugiej strony - uczy 

sztuki życia w świecie, wyprowadza dziecko z domu i otwiera przed nim cały świat. Jednym 

 z głównych zadań ojca w moralnym wychowaniu dziecka jest zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa. 

Poniżej przedstawiam propozycje pracy z dziećmi w domu na kolejny tydzień. Jeżeli 

chcielibyście Państwo podzielić się pracą Waszych pociech, zachęcamy do przesyłania 

wszelkich zdjęć, wytworów prac i zabaw dzieci na adres e-mailowy. 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej zabawy. 

p. Marika 
 

 

CEL WIODĄCY: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez wzmacnianie więzi 

uczuciowej między dziećmi i rodzicami. 

 

TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020r. – 19.06.2020r. 

 

PPWP: 25 

 

Poniedziałek 15.06.2020r. 

 

1. Nauka wiersza dla taty. 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00087&k=k0203&d=wie 

2. Zabawy  w kalambury- Co robi tata?  

Naśladuj ciałem czynności wykonywane przez tatę w pracy, poproś go, by odgadł, co 

robisz. 

 

3. Pomysły na zabawy ruchowe z maskotkami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mINLV0nfna8 

 

4. Dla chętnych – uszereguj cyfry od 1 do 8, a powstanie obrazek. 

 

https://zapodaj.net/7f80b34e4e856.jpg.html 
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Wtorek 16.06.2020r. 

 

1. Nauka piosenki dla taty – podczas śpiewania refrenu wyklaskiwanie rytmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

2. Zaprowadź tatę po medal. 

 

http://allfreeprintable.com/cont/mz/img/free-printable-fathers-day-maze.jpg           - 5 latki 

https://www.biblewise.com/kids/images/fun/fathers-maze.pdf                                  -4-latki 

3. Koło fortuny – prezent dla taty. 

https://wordwall.net/pl/resource/2540695/dzie%C5%84-taty 

 

4. Zabawy ruchowe z tatą z wykorzystaniem butelek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

 

Środa 17.06.2020r. 

 

1. Zabawy taneczne z tatą przy piosence. 

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

2. Karta pracy – informacje o tacie 

https://i.pinimg.com/564x/cf/d6/08/cfd608a940465adc59df410f5d7027db.jpg 

 

3. Zabawy ruchowe z butelką. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2087497/zabawy-ruchowe/zabawy-ruchowe-z-

butelk%c4%85 

 

4. Zabawa z kodowaniem dla chętnych – serce dla taty. 

 

https://zapodaj.net/c3a844eda59d9.jpg.html        pusta karta 

 

https://zapodaj.net/bb01a02a0d8e7.jpg.html         kody 

 

 

Czwartek 18.06.2020r. 

 

1. Ułóżcie puzzle. 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=017afb491b6b       - 5-latki 

              https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=298d977817ca        -4-latki 
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2. Oglądnijcie film - Franklin i dzień ojca. Rozmowa na temat obejrzanego filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=AnyINJwXcZ4 

3. Zabawa ruchowa ,,Ojciec Wirgiliusz”. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=TU9YJR4v5Qw 

 

4. Zabawa pantomimiczna „Wybieramy się z tatą na ryby”. Rozwijanie umiejętności 

improwizacji, wchodzenia w role. Dziecko ilustruje ruchem słowa opowiadania. 

 

Pewnego dnia tata zaproponował dzieciom wyprawę na ryby. Wcześnie rano wsiedli 

do samochodu i pojechali. (dziecko staje  za R. – tatą kierowcą i naśladują odgłos 

silnika: brum, brum, brum) Po chwili byli już nad jeziorem. (dziecko udaje, że odpina 

pasy i wysiada z samochodu) Wszyscy poszli na pomost i zarzucili wędki. (dziecko na 

sygnał R. wykonuje zamach, udając, że zarzuca wędkę) W ciszy i skupieniu czekali, aż 

jakaś ryba złapie się na haczyk. (dziecko chwilę stoi w ciszy, bez ruchu) Po niedługim 

czasie wędki zaczęły się ruszać. (dziecko udaje, że trzymana w dłoni wędka się rusza) 

Szybkim ruchem poderwali je do góry, ściągnęli ryby z haczyków i włożyli je do 

wiaderek. (dziecko naśladuje wszystkie czynności) 

 

Piątek 19.06.2020r. 

 

1. Laurka dla taty wg pomysłu i kreatywności dziecka. 

 

2. Zabawa konstrukcyjna - Budujemy domy dla naszych rodzin”. Klocki różnej 

wielkości i rodzaju. Dzieci budują domy dla swojej rodziny, nazywają pomieszczenia 

w domach, liczą pokoje. 

 

3. Zabawy ruchowe z tatą – zakręć kołem. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2520974/%C4%87wicz%C4%99-z-tat%C4%85 

4. Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Co to jest? 

Potrzebny będzie nieprzezroczysty worek, różne przedmioty wykorzystywane przez 

kobietę i mężczyznę, 

np.: apaszka, pomadka, torebka, pasek męski, krawat, portfel, pianka do golenia itp. 

Rodzic  rozkłada na dywanie przygotowane przedmioty używane przez kobietę i mężczyznę. 

Nazywa je i przekazuje dziecku, aby mogło się z nimi zapoznać za pomocą dotyku. Następnie 

chowa je do worka, a dziecko wkłada rękę do środka i próbuje nazwać trzymany przedmiot. 

 

 

WSPANIAŁEJ ZABAWY  
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