
TEMAT: Dzień Taty w mojej rodzinie i na świecie.

I. Szczęść Boże, w dniu dzisiejszym modlimy się za swojego tatę -  modlitwa 
Ojcze Nasz. Dnia 23.06. we wtorek jest wielkie święto- DZIEŃ TATY.

II.  Kim jest mój tata?
Cele:
- rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej z matką i ojcem.
- kształtowanie więzi międzypokoleniowej.
- tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji rodziców.
- zachęcanie do wypowiedzi na temat – mój tata. 
Dziecko:
• podaje nazwę zawodu swojego ojca oraz mówi na czym polega jego praca, 
• mówi dlaczego praca jest ważna w życiu człowieka, 
• wykonuje ilustrację na temat pracy swojego ojca,
 

 Przebieg zajęć: 
1.Odpowiedz na pytania:
-  Czy wiesz gdzie pracuje Twój tato – jaki ma zawód? (np. Mój tato jest 
weterynarzem. Weterynarz leczy chore zwierzęta. Mój tato jest mechanikiem 
samochodowym i naprawia motocykle , oraz samochody. Mój tato jest 
stolarzem- robi meble do kuchni, szafy i biurka. Czy wiesz jaki zawód polega 
na kierowaniu tramwajem? Jakie korzyści mają inni ludzie z pracy 
motorniczego?
- Dlaczego praca w życiu człowieka jest taka ważna? 
- Jakie korzyści przynosi ludziom praca Twojego taty?
- Kim chciałbyś zostać jak dorośniesz- wybierz sobie jakiś zawód?

 Obejrzyj film na YouTube- Dzień Ojca - puppo .pl

2.Narysuj na kartce pracę pt „Mój tata w pracy”.
  (należy podać nazwę zawodu i na czym ona polega). 

3. „Czy znasz swojego tatę?”- quiz.
- Czym interesuje się Twój tata?
- Co najchętniej ogląda w w telewizji?
- Jaki jest kolor oczu twojego taty?
- Jaką potrawę najbardziej lubi tata?
- Czy tato lubi słodycze?
- Najlepszy kolega taty ma na imię…?
- Jakie ciasto piecze mama na imieniny taty?
- W jakiej pracy domowej najczęściej pomaga mamie?



- Jaka jest Twoja ulubiona zabawa z tatą?

4.Wspólna zabawa: Odpowiedz na powyższe pytania:
Dziecko i mama siedzą na krzesełkach plecami do siebie, najpierw mama 
daje karteczkę z odpowiedzią tacie, a potem odpowiada dziecko.
5.Za co kochasz swojego Tatę?
 
Piosenki ZoZi – „Dziękuję Mamo!  Dziękuję Tato” i  „MÓJ TATO piosenka
na Dzień Ojca”.

6.Dzień Taty na świecie:

Dzień Ojca na świecie też nie jest szczególnie popularnym świętem. Tak 
naprawdę obchodzi się go tylko w nielicznych krajach i w różnych terminach:

•we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii 19 marca (dzień świętego Józefa)

•na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca

•w Australii w drugą niedzielę czerwca

•w Niemczech w 39. dzień po niedzieli wielkanocnej, przy czym z 
czasem przerodził się on w Dzień Mężczyzn

•w Turcji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie  trzecią niedzielę czerwca

Ciekawostki związane z Dniem Ojca

•W Tajlandii Dzień Ojca obchodzony jest 5 grudnia – w dniu urodzin już 
zmarłego króla Bhumibola. Przy okazji urodziny króla to święto 
narodowe i dzień wolny od pracy. Ludzie ubierają się na żółto, bo to 
kolor dnia tygodnia, w którym urodził się król (poniedziałek).

•Rumunia jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie Dzień Ojca 
uznany został oficjalnie przez Państwo i tam druga niedziela maja jest 
dniem wolnym od pracy.

•W Australii wybierany jest Najlepszy Ojciec Roku.

•W Chinach Dzień Ojca obchodzony jest 8 sierpnia, ponieważ osiem 
brzmi jak ba, zaś 8 miesiąc i 8 dzień (ba, ba) brzmi podobnie jak 
potoczne określenie „tata” – ba-ba.



•W Estonii Dzień Ojca jest w drugą niedzielę listopada w czasie święta 
narodowego – Dnia Flagi.

•W Indiach obchody Dnia Ojca przyjęły się tylko w dużych miastach.

•W Holandii zgodnie z tradycją ojcowie dostają śniadanie do łóżka, a na
kolację zabierają dzieci do swoich ojców.

7.My wiemy, że Dzień Taty to szczególny dzień, na który warto 

przygotować coś wyjątkowego, bądź też grzeczny, zatem mam dla Was 

mnóstwo inspiracji, ale przede wszystkim podsuwam Wam pomysł na 

prezenty niematerialne, darowane z głębi serca.

Możesz zrobić laurkę na Dzień Taty w jedną minutę, narysuj serduszko, 

złóż życzenia i powiedz za co kochasz swojego Tatę? Znajdź na 

YouTube sposób wykonania kartki z krawatem 

https://www.youtube.com/watch?v=rMfi-9QZ_CA  Jak zrobić laurkę z 

krawatem dla taty ( Laurka na Dzień Ojca i Dziadka).

8. Złóż życzenia, obejrzyj na YouTubae- życzenia na Dzień Ojca-życzenia

na Dzień Taty, przytul Go mocno i powiedz, że tak jak Pan Bóg jest 

najlepszym Ojcem na Świecie.

9. Pomódl się za tatę i całą rodzinę modlitwą Ojcze Nasz.

https://www.youtube.com/watch?v=rMfi-9QZ_CA

