Witajcie kochani 
Dziś jest wyjątkowy dzień – Dzień Ojca, czyli
święto waszych tatusiów i to właśnie im poświęcimy
dzisiejsze zajęcia.

1. Zacznijmy od masażyku:
Szliśmy razem na wycieczkę,
(otwartą dłonią uciskanie pleców)
z tyłu na plecach mieliśmy teczkę.
(rysowanie prostokąta na plecach)
Na niebie świeciło słoneczko,
(zataczanie niewielkich kół na ramionach)
a myśmy biegali w kółeczko.
(rysowanie kół na łopatkach)
Długą linę mama z tatą trzymali
(rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa)
i wesoło na boki się kiwali.
(kiwanie głową osoby siedzącej przed nami)
Wolno szliśmy, szurając nogami
(otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie

głaskanie w dół i górę wzdłuż kręgosłupa)
a mama skakała wesoło za nami.
(dwoma palcami każdej ręki podskoki po plecach)
Wtem zaczął kropić deszczyk
(delikatne stukanie palcami po plecach)
i poczuliśmy wesoły dreszczyk.
(połaskotanie w pasie osoby siedzącej
przed nami)
2. Zapraszam was do wysłuchania wiersza Piotra Pollaka „Wesoły
tata”.
„ Wesoły tata”
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 chcecie naśladować swojego tatę?
3. Zabawa słowna „Jaki może być tata?” .
Dziecko podaje swoje propozycje- określenia taty, przymiotniki
nacechowane pozytywnie, ale również negatywnie. Tata może być
miły, dobry, zmęczony, zniecierpliwiony itd.
4. „Mój tata…” – technika niedokończonych zdań.
Dziecko kończy zdania, np.:
- Mój tata jest…,
- Mój tata lubi…,
- Mój tata nie lubi…,
- Ulubionym kolorem mojego taty jest…,
- Z tatą lubię najbardziej…,
- Mój tata jest najlepszy, ponieważ…
5. Oglądanie bajki „ Świnka Peppa: „Tata zawiesza zdjęcie.”
https://www.youtube.com/watch?v=hn7dltCLqmU
6. Jak można spędzać czas z tatą?

Powiedz jak spędzasz czas z tatą, co lubisz najbardziej robić wspólnie
z tatą?
7. Zapraszam wad do wysłuchania piosenka „Mój tata” razem ze
swoim tatusiem ;)
https://www.youtube.com/watch?v=gf0NbCPJIrQ
8. „Zawody tatusiów”
Jak myślisz, czy wszyscy ojcowie pracują zawodowo? Czym zajmują
się ojcowie?
Powiedz, jaki zawód wykonuje Twój tata, co robi w pracy?
Popatrz na obrazek poniżej, nazwij zawody. Powiedz na czym polega
dany zawód/praca?

9. „Jak mogę pomóc tacie?” – Powiedz, czy tata pracuje tylko poza
domem?
Jakie obowiązki wykonuje tata w domu? W których obowiązkach ty
możesz pomóc swojemu tacie?
10.

„Czy znasz swojego tatę?”- quiz.

- Jaki program telewizyjny ogląda twój tata najczęściej?
- Jaki jest kolor oczu twojego taty?
- Jaką potrawę najbardziej lubi twój tata?
- Ulubione zajęcie mojego taty to...?
- Jakie ciasto twoim zdaniem tata lubi najbardziej?
- Co twój tata robi najlepiej?
- Jak tata odpoczywa?
- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz tacie?
11.


Nie zapomnijcie złożyć życzeń swoim Tatusiom dzisiaj

Pozdrawiam was serdecznie
Ciocia Agata

