
Środa,27.05.2020r. 

 

Już środa - niestety dalej musimy spotykać się przed ekranami 

naszych komputerów, ale mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się 

w przedszkolu. Bardzo już za Wami tęsknią wasze panie Iwona, Ania, 

Małgosia i Zosia. 

Wiecie już, że w tym tygodniu rozmawiamy o naszych najdroższych 

Rodzicach. Wczorajszy dzień poświęciliśmy naszym Mamusiom, więc 

dziś kolej na kogo? Oczywiście na naszych kochanych Tatusiów! 

Żebyśmy wszyscy rozpoczęli ten dzień radośnie i słonecznie 

zapraszam do zabawy z Gefi pt. ,,Słoneczne ćwiczenia”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=yz6PjjiZ0S8  

 Czy już nabraliśmy energii do działania? Tak? To zaczynamy! 

Usiądźcie wygodnie i uważnie posłuchajcie wiersza pt. ,,Tata” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yz6PjjiZ0S8


Czy podobał się Wam wiersz?  Jaki jest tata, o którym jest mowa     

w wierszu? Dlaczego można nazwać go rycerzem?  Kto sprawia, że 

mama jest wesoła? 

 Wspaniały jest ten tata z wiersza, prawda? A jaki jest twój tata? 

 Jeżeli macie ochotę to spróbujcie namalować lub narysować 

portret Taty  

 Mam dla Was propozycję wykonania instrumentu, który będzie 

wykorzystany do zabawy z piosenką. 

 

Przygotujcie: plastikowe butelki, kaszę, groch, makaron i ryż 

oraz kolorowe naklejki do ozdoby i wykonaj instrument według 

instrukcji. Powodzenia! 

  https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo   

  Grzechotka wykonana to zapraszam do zabawy z piosenką              

pt. ,,Daj mi rękę tato”. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo


 Kliknij na link poniżej i refren piosenki graj na wykonanym 

instrumencie (jeżeli chcecie dobrze 

zapamiętać tekst piosenki, to powtórzcie ją kilka razy i następnie 

sami zaśpiewajcie ją Tacie). 

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

Osłuchanie z piosenką: „Daj mi rękę tato” 

 

Daj mi rękę tato. 

Już na dworze ciemno 

a ja się nie boję  

bo ty idziesz ze mną. 

Nawet z nocnych strachów  

nic sobie nie robię 

Strachy uciekają 

gdy jestem przy tobie. 

 

Ref. 

Tato, tato, 

jak to dobrze ,że 

jesteś zawsze blisko,  

i że kochasz mnie. 

Tato, tato, 

nigdy nie smuć się 

i pamiętaj przecież, 

ja też kocham cię 

 

 

Codziennie jesteśmy 

na długim spacerze 

Już mnie nauczyłeś  

jeździć na rowerze. 

I wiem, że mnie jeszcze 

nauczysz wszystkiego  

co mądre i dobre. 

I cieszę się z tego. 

O moich marzeniach  

nie powiem nikomu  

Chciałbym mieć tatę 

przez cały dzień w domu. 

Żeby ważne sprawy 

na później zostawił 

i żeby się głośno 

śmiał i ze mną bawił. 

 Ref. 

Tato, tato, 

jak to dobrze ,że 

jesteś zawsze blisko,  

i że kochasz mnie. 

Tato, tato, 

nigdy nie smuć się 

i pamiętaj przecież, 

ja też kocham cię 

  

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


Na zakończenie naszego spotkania ostatnie zadanie –mam 

nadzieję, że dzisiejsze zadania nie były trudne –pozdrawiam 

serdecznie pani Iwona;) 

Zadanie dla wszystkich spostrzegawczych pt. ,,Niespodzianka dla 

mamy”. Znajdź osiem różnic, którymi różnią się obrazki i wskażcie je 

paluszkiem  

 


