
ŚRODA – 20.05.2020 r.                                              

Temat dnia: Mój tata                                                 

1. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Coś tu

nie pasuje”.

Rodzic pokazuje dziecku sylwety mężczyzn .

Dziecko opisuje ich wygląd, wymienia kolory i ubrania, jakie mają na sobie. 

Następnie R. rozkłada przed dzieckiem te sylwety przecięte na pół i złożone z 

niepasujących do siebie części. Dziecko odszukuje pasujące do siebie połówki 

mężczyzn i składa je w całość (załącznik poniżej). 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Praca mojego taty”.

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie granym na tamburynie (lub 

innym instrumencie, który R. ma w domu). Na przerwę w grze zatrzymuje się i 

naśladuje czynności, jakie wymieni R., np.: Tata jedzie samochodem, tata 

pracuje przy komputerze, tata trzepie dywan. 

3. Zabawa na powitanie „Mój tata”.

Dziecko stoi  na dywanie. R. rzuca piłkę do dziecka i zadaje pytanie: Jaki 

jest twój tata? Dziecko podaje imię swojego taty, opisuje wygląd i mówi, co 

jego tata lubi. 

4. Słuchanie rysowanego przez N. wiersza L. Marjańskiej „Jak rysować 

tatę”?

Rodzic recytuje wiersz i jednocześnie rysuje postać taty złotą lub żółtą 

kredką na kartce A4 (na górze strony niebo, postać taty sięga do nieba, ma cień,

na ramionach rysunek domu).

Tatę wielkiego rysować trzeba, 



choćbyś rysować miał cały dzień. 

Niech jak szczyt góry sięga do nieba, 

niech jak dąb rzuca ogromny cień.

Tata podobny jest do olbrzyma, 

co na ramionach cały dom trzyma. 

A że jest droższy ci od skarbu, 

namaluj tatę złotą farbą. (według Simo Esiča)

Rodzic zadaje pytania związane z treścią wiersza. 

5. Zabawa ruchowa „Urosnę jak tata”.

Dziecko spaceruje po pokoju. Na uderzenie w bębenek kuca, a przy 

dźwiękach grzechotki (lub innych instrumentów, które R. ma w domu) powoli 

wstaje i wspinają się jak najwyżej na palce. 

6. Wykonanie pracy plastycznej „Portret taty”.

Dziecko siada do stołu. R. daje mu kartkę formatu A4 z narysowanym 

konturem twarzy mężczyzny oraz kredki, mazaki, kleje, kawałki bibuły, 

kawałki pociętej włóczki. Dziecko rysuje portret swojego tatusia, dokleja mu 

włosy, wąsy itp. (załącznik poniżej). 

7. Zabawa ruchowa z elementem toczenia „Kręta droga do taty”.

Rodzic rozkłada na dywanie kilka woreczków w pewnej odległości od 

siebie, w jednej linii. Dziecko ustawia i turla piłkę slalomem między 

woreczkami. 

8. Zabawa słowna „Tata zdrobniale”.

Rodzic kładzie przed dzieckiem ilustrację przedstawiającą mężczyznę i 

mówi, że to tata Oli. Następnie pyta, jak Ola może zwrócić się do swojego taty. 

Dziecko wymyśla zdrobnienia do słowa tata: tatuś, tatulek, tatuńcio, itp. 

(załącznik poniżej). 



   

                    

                    

                                           

                                           

                                   

                                               








