
Wtorek 23.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  
 

 

Temat: Dzisiaj święto mego taty! 

 

 

SESJA LATO   

 

Środki dydaktyczne: 

 

Piosenka na powitanie, świeca o zapachu wiśniowym lub różanym, olejek lub krem, konfitura wiśniowa 

lub różana,  wydrukowane symbole pogody, książka do komunikacji, kalendarz pogody, nożyczki, klej, 

dziurkacz, okrągła gumka, kredki, wydrukowany Załącznik 1 szablon laurki,  wydrukowany Załącznik 2 

szablon krawatu.  

 

Załączniki: 

• Załącznik 1 szablon laurki 

• Załącznik 2 szablon krawatu 

 

Przebieg: 

 

1. Zapalenie świecy zapachowej (zapach wiśniowy lub różany). Podchodzimy do dziecka eksponując 

palącą się świeczkę. Prezentujemy dziecku smak i zapach konfitury wiśniowej lub różanej. 

 

2. Powitanie piosenką ( np. Smyko-Multisensoryka® - Piosenka na powitanie dostępna na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=dRMSLqmR2kE) i jednoczesne masowanie dłoni  oliwką lub kremem. 

 

3. „Pogodowe okno” – zabawa dydaktyczna. Zastosowanie gestu - uczyć się (załącznik1 - zajęcia z dn. 

21.04.2020). Dziś jest wtorek - dzień niebieski (niebieski jak niebo). Prosimy dzieci, aby pokazały 

rączkami „dzisiaj”. Wdrażamy dzieci do stosowania  gestu „jutro” (Załącznik 1 z dn 12.05.) 

Popatrzcie przez okno i ułóżcie wspólnie kalendarz pogody. Zdecydujcie, który symbol pasuje do 

dzisiejszej pogody  (załącznik1 - zajęcia z dn. 20.04.2020).  Wykonanie kalendarza pogody na dzisiejszy 

dzień.   

 

4. Wprowadzenie do tematu. Kochane przedszkolaki właśnie dzisiaj święto obchodzą Wasi kochani 

tatusiowie. Z tej okazji przygotowałam dla Was wierszyk, posłuchajcie:  



„Pytania o tatę”  

 

Co powiecie o swym tacie? Czy wy dobrze tatę znacie?  

Czy wy wiecie, co wasz tata robił, gdy miał wasze lata?  

Może w piłkę grał od rana?  

Albo szybę stłukł u pana, co miał okna na parterze?  

Może jeździł na rowerze, tak aż urwał pedał cały, a w kołach, dziury 

zostały?  

Może wspinał się na drzewa, by zobaczyć, jak ptak śpiewa?  

Kiedyś wspomniał mi w sekrecie, że najwięcej psocił w lecie. 

I stąd święto taty latem w kalendarzu zaznaczamy.  

 

5. Praca plastyczna: laurka i krawat. 

Żeby sprawić radość waszemu Tatusiowi wykonamy dla niego niespodziankę – laurkę i 

krawat. Do jej wykonania potrzebne będą Wam:  

• nożyczki,  

• klej,  

• dziurkacz,  

• okrągła gumka,  

• kredki,  

• szablon laurki,  

• szablon krawatu.  

 

Wykonanie laurki: Drukujemy szablon (dla chłopca lub dziewczynki), pięknie kolorujemy 

kredkami, a z tyłu laurki przyklejamy życzenia dla taty.  

 



Wykonanie krawatu: Drukujemy szablon, wycinamy go, podpisujemy dziecka imieniem  

w wyznaczonym miejscu, dziurkaczem robimy w zaznaczonym miejscu dziurki i 

przeciągamy gumkę. Kolorową część krawatu u góry smarujemy klejem i przyklejamy na 

część z tekstem (nad strzałką), tak aby można było odczytać tekst po uniesieniu. 

 

Życzenia dla Taty (przykładowe) 

Wiem jak ciężko pracujesz tato!  

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to  

a także za Twe szlachetne serce,  

w którym rodzina pierwsze ma miejsce!  

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę, 

 za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.  

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:  

Niech wichry mroźne Ciebie ominą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Źródło:  

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/pytania-o-tate/ 

http://www.twojediy.pl/lurka-dla-taty/  

https://wierszykolandia.pl/ zyczenia-i-wierszyki-na-dzien-ojca  https://www.teacherspayteachers.com/FreeDownload/Dia-del-

padre-hojas-para-colorear-Fathers-Day-Coloring-Sheets-FREEBIE--2576309   

 

6. Zabawa muzyczno-ruchowa „Tato, pomóż” – piosenka. 

Kochani żeby umilić Wam dzisiaj czas spędzony na świętowaniu z waszym Tatą proponuję wspólną 

zabawę do piosenki „Tato pomóż”. Możecie zaprosić tatę do wspólnego tańca. 

Link do nagrania znajdziecie tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQbeQ69shIE&list=PLGz5lfNMJjeAOf6QD5pDtDvieXaQg7-

7Y&index=26    

 

A tutaj tekst piosenki:  

Tato napraw mi rowerek,  

tato chodźmy na spacerek,  

tato znowu to się psuje,  

tato coś tu nie pasuje.  

Tato poczytaj bajeczkę,  

tato popraw poduszeczkę,  

tato pomóż mi wbić gwoździa,  

tato tato czy tak można?  

 

No a tata jest zmęczony, 

 bo pracuje cały dzień, 

aby zdrowi wszyscy byli, 
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https://www.teacherspayteachers.com/FreeDownload/Dia-del-padre-hojas-para-colorear-Fathers-Day-Coloring-Sheets-FREEBIE--2576309
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co dzień martwić musi się. Kiedy przyjdzie już do domu,  

to odpocząć wtedy chce,  

oszczędzajmy czasem tatę,  

bo popsuje nam się też.  

 

Dzisiaj ja tacie poczytam,  

pięknym ukłonem powitam,  

wyprowadzę psa na spacer,  

niechaj będzie dziś inaczej.  

Zrobię dla taty laurkę,  

kupię śmietankową rurkę, 

 narwę kwiatuszków na łące,  

serce serce dam gorące. 

 

 

8. Zakładanie czerwonej chusty  dziecku na głowę i werbalne podkreślanie symbolicznego znaczenia 

czerwieni dla lata. Dziecko samodzielnie lub z pomocą zdejmuje chustę. 

 

 

       Dla chętnych:      
 

Zapraszam do wspólnego obejrzenia  bajeczki: 

Świnka Peppa bajka po polsku - Tata Świnka dmucha balony. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnQ56DlSeAA   

 

SMACZNEGO!!! 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

https://www.youtube.com/watch?v=CnQ56DlSeAA
mailto:domowo393@gmail.com

