
„Z MYŚLĄ O TACIE…”-                                             

zajęcia świetlicowe dla klas 1-4 

 

„Matki dają naszemu duchowi ciepło, a Ojcowie- światło.” 

Jean Paul Sartre 

Oprócz zakończenia roku szkolnego, wielkimi krokami zbliża się 

DZIEŃ OJCA. Jest to święto będące wyrazem szacunku                                   

i wdzięczności naszym Tatom, okazją na podziękowania i życzenia, 

miłe gesty i drobne upominki.    

Z OKAZJI DNIA OJCA                                                      

ŻYCZYMY SPEŁNIENIA RODZICIELSKICH MARZEŃ                           

ORAZ DUMY I RADOŚCI Z BYCIA TATĄ! 

DZIEŃ TATY jest równie ważny jak Dzień Mamy, chociaż trochę mniej 

popularny. Warto więc zapoznać się z informacjami i ciekawostkami związanymi          

z historią obchodów tego święta w Polsce i na świecie.                                                                                 

Z tej wyjątkowej okazji mamy dla Was przede wszystkim mnóstwo pomysłów na 

PREZENT DLA TATY, którym może być laurka, drobny upominek, a może piękne 

życzenia czy piosenka. Interesującym prezentem jest propozycja zaproszenia 

Taty na wirtualny spacer.   

„TATA PRZYTULA, KIEDY PŁACZESZ.                                                                                          

UPOMINA, KIEDY ŁAMIESZ ZASADY.                                                                                    

PĘKA Z DUMY, KIEDY ODNOSISZ SUKCES.                                                                                          

WSPIERA, KIEDY SIĘ POTYKASZ.                                                                                                                  

JEST ZAWSZE, GDY GO POTRZEBUJESZ.” 

   TRADYCJA OBCHODÓW DNIA OJCA 



 Obchody tego dnia zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych– 

po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić takie specjalne dni 

również dla pozostałych członków rodziny. 

 Pierwsze obchody Dnia Taty odbyły się 19 czerwca 1910 roku                               

w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Stało się to za sprawą Sonory 

Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta, która 

dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki  wpadła na pomysł, by święto 

wprowadzić również dla uczczenia trudu opieki nad rodziną wszystkich 

ojców – i tu zwłaszcza jej własnego, który po śmierci matki samotnie 

wychowywał ją oraz jej pięcioro młodszego rodzeństwa. Jednak 

wydarzenie miało wówczas charakter lokalny.   

 W 1924 r. święto wprowadził do kalendarza prezydent John Calvin 

Coolidge Jr., zaś 42 lata później Lyndon Johnson podpisał prezydencką 

proklamację uznająca trzecią niedzielę czerwca Dniem Ojca. Prezydent 

Nixon oficjalnie aktem prawnym  ustanowił Dzień Ojca w 1972 roku. 

DZIEŃ TATY NA ŚWIECIE 

Dzień Ojca na świecie nie jest bardzo 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), 

 w krajach skandynawskich w drugą niedzielę listopada, lecz w Danii                                

5 czerwca, 

 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 w trzecią niedzielę czerwca, 

 w Nikaragui tak, jak u nas 23 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. 

DZIEŃ TATY W POLSCE 

 Dzień Ojca obchodzony jest corocznie 23 czerwca.  

 W Polsce Ojcowie obchodzą swoje święto od 1965 roku.  

 W tym dniu zgodnie z tradycją, dzieci składają swoim tatusiom życzenia, 

śpiewają piosenki, wręczają własnoręcznie wykonane laurki i prezenty. 

 Dzień Ojca to święto, w którym możemy uroczyście okazać wdzięczność                          

i uczucia naszym tatom. Oczywiście warto podkreślić, że miłość i szacunek 

należy okazywać naszym rodzicom bez względu na okazję. 



POMYSŁY NA PREZENTY 

DZIEŃ TATY TO SZCZEGÓLNY DZIEŃ, na który warto przygotować coś 

wyjątkowego, zatem mamy dla Was mnóstwo inspiracji.                                                                     

Tego dnia możemy złożyć piękne życzenia, zrobić miły gest lub podarować 

upominek. PAMIĘTAJCIE, ŻE NAJPIĘKNIEJSZE PREZENTY TO TE, 

DAROWANE Z GŁĘBI SERCA. 

Na początek ciekawe pomysły na kartki i upominki do samodzielnego wykonania                           

z kolorowego papieru. W dalszej części znajdziecie bardzo atrakcyjne 

propozycje do wydruku. Oczywiście są też teksty z życzeniami i ładne piosenki. 

W części końcowej dwa pomysły na  prezent w formie wirtualnego spaceru.   

PROPOZYCJE DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA 

 

„JAK ZROBIĆ LAURKĘ NA DZIEŃ TATY?”- kartka w kształcie koszuli  

 I SPOSÓB                                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=292UoM2sI1Q 

 II SPOSÓB                                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=1yY5Npeyg5g 

 III SPOSÓB                                                                                               

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

PREZENT NA DZIEŃ OJCA- breloczek                                                                                                                                                 

 „BRELOK DO KLUCZY”                                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4 

https://www.youtube.com/watch?v=292UoM2sI1Q
https://www.youtube.com/watch?v=1yY5Npeyg5g
https://www.youtube.com/watch?v=BEyqa_MOfDw
https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4


„JAK ZROBIĆ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI?”- plecionki z pasków papieru  

 I SPOSÓB                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ 

 II SPOSÓB 

https://www.youtube.com/watch?v=X8XxmDUvybI&list=RDCMUCaPihf21w4H1480O7YjxoW

g&start_radio=1&t=14 

 

„KARTKA Z KWIATKIEM NA DZIEŃ TATY”- kartki składanki  

 I SPOSÓB                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=2U5J72ubgpk 

 II SPOSÓB                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=uheHmLMlz-k 

 III SPOSÓB                                                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=sogLH-4UN0I 

PROPOZYCJE DO WYDRUKU 

 

 „OJCOWSKA KARTKA KRAWAT”- to nie tylko zwykła 

okolicznościowa kartka! To także krawat! 

Taki krawat tatusia jest bardzo łatwy do wykonania. Mamy tutaj dwie wersje: 

jedno- i  dwustronną. Każdą wystarczy pobrać (kartki – krawaty są dostępne                         

w wersji pdf), wydrukować i wyciąć. 

 ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK- zarówno jedno-, jak i dwustronne, a także 

dedykowane: od córki i od syna.  

Wystarczy zakładkę pobrać – są w wersji pdf do wydruku, a po wydrukowaniu 

nakleić na karton i wyciąć. W wolnym miejscu możecie narysować portret taty lub 

nakleić wybrane zdjęcie.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ
https://www.youtube.com/watch?v=X8XxmDUvybI&list=RDCMUCaPihf21w4H1480O7YjxoWg&start_radio=1&t=14
https://www.youtube.com/watch?v=X8XxmDUvybI&list=RDCMUCaPihf21w4H1480O7YjxoWg&start_radio=1&t=14
https://www.youtube.com/watch?v=2U5J72ubgpk
https://www.youtube.com/watch?v=uheHmLMlz-k
https://www.youtube.com/watch?v=sogLH-4UN0I


 KARTKA RAMKA- jest bardzo ciekawa – na zewnątrz jest miejsce do 

namalowania portretu ojca, zaś wewnątrz pytania do uzupełnienia. Na 

pewno każdemu Tacie bardzo się spodoba i może nawet czegoś się dowie                      

o sobie! 

 

WSZYSTKIE PROPOZYCJE DO DRUKU znajdziecie na stronie- 
https://miastodzieci.pl/czytelnia/dzien-ojca-pomysly-na-prezenty-i-zyczenia-dla-taty/ 

GALERIA Z ŻYCZENIAMI NA DZIEŃ TATY 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/dzien-ojca-pomysly-na-prezenty-i-zyczenia-dla-taty/


 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



PIOSENKI DLA TATY 

Piosenki to miły prezent na Dzień Ojca dla każdego taty od syna i córki.  

 „MÓJ TATO”                                                 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=K4L7hvqBx-0&feature=emb_logo 

 

 „TATO JUŻ LATO”                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8&feature=emb_logo 

 

 „TATA JEST POTRZEBNY”                           

https://www.youtube.com/watch?v=ktMMksJTb6M&feature=emb_logo 

 

 „CO POWIE TATA”                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8 

 

 „PIOSENKA DLA TATY”                                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

 

 „DAJ MI RĘKĘ TATO”                                                 

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

WIRTUALNY SPACER Z TATĄ 

Odkrywanie i podziwianie przyrody ma niewątpliwie pozytywny wpływ na nasz 

nastrój, dlatego warto – choćby wirtualnie – przespacerować się, by zobaczyć 

niesamowite cuda natury oraz przepiękne zjawiska.                                                                            

Nie zawsze istnieje możliwość  jeżdżenia po świecie i zwiedzania ciekawych 

miejsc. Jednak nic straconego! Zwiedzanie jeszcze nigdy nie było tak proste                           

i teraz można podróżować bez wychodzenia z domu! Wspaniałą rozrywkę 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=K4L7hvqBx-0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ktMMksJTb6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs


zapewnią wirtualne wycieczki w dowolny zakątek kuli ziemskiej, które tak samo, 

jak prawdziwa wyprawa, potrafią dostarczyć wielu wrażeń. 

 

 „SPACEREM PO ZNANYCH MIASTACH”                                          

https://miastodzieci.pl/czytelnia/spacerem-po-znanych-miastach-wirtualne-wycieczki/ 

 

 „CUDA NATURY NA ŚWIECIE”                                                            

https://miastodzieci.pl/czytelnia/cuda-natury-na-swiecie-najlepsze-wirtualne-wycieczki-dla-

dzieci-i-rodzicow/ 

 

 

Pozdrawiamy -  

 nauczyciele świetlicy: Joanna Jarząbek i Renata Podstawka 
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