
Zadanie 1 . 

Hej dzieciaki, dziś mamy  wyjątkowy dzień. Dziś mamy Dzień Taty😊. Z tej okazji chciałabym ,abyśmy 

nauczyli się piosenki. Posłuchajcie uważnie i spróbujcie się jej nauczyć. Może komuś uda się 

zaśpiewać ją specjalnie dla swego Taty😊 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczyliście mnie chodzić  

Uczyliście mnie mówić 

Jak się zachowywać 

Jak zwracać się do ludzi 

 

Ja mogę na Was liczyć 

Wiem, że mi pomożecie 

Najlepszych mam rodziców 

Na całym wielkim świecie 

 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję mamo, dziękuję tato 

Za to, że macie dla mnie czas 

Bardzo kocham Was 

 

 

A najpiękniejsze chwile 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


Są kiedy mnie tulicie 

Dajecie mi buziaki 

Idziemy tak przez życie. 

 

Co mogę dla Was zrobić? 

Jak mogę się odwdzięczyć 

Jesteście w moim sercu 

Będziecie w mej pamięci. 

 

Zadanie 2. 

Pokoloruj rysunek wg kodu . 

 

 

 

Zadanie 3. Praca plastyczna „ Laurka dla Taty” 



Będzie potrzebna: 

 kolorowa kartka z bloku technicznego lub rysunkowego, 

 wycinanka/ biała karka, którą możesz pokolorować, 

 pisaki, 

 klej , 

 wstążki . 

 

Przygotuj  kolorową kartkę i złóż ją na pół. Następnie wytnij z kolorowych wycinanek  lub z 

białej kartki serduszka i pokoloruj je. Gdy wytniesz serduszka z kolorowego papieru ozdób serduszka 

pisakami róznymi wzorami . Następnie przy pomocy zielonego pisaka lub kredki narysuj sznureczki do 

naszych baloników. Baloniki serduszkowe przyklej klejem i naklej lub narysuj kokardkę.  W środku 

laurki wykonaj rysunek dla Taty i spróbuj przy pomocy osoby dorosłej napisać coś miłego dla Taty😊 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4.  

Pokoloruj rysunek, a następnie przecinaj szare pola. Właśnie powstały puzzle😊. Spróbuj je 

samodzielnie ułożyć😊 

 

 

 

 

 

 

 

 



Religia  

W  wakacje spotykam się z Jezusem 

To już  nasza ostatnia katecheza w tym roku szkolnym. Przez cały  rok spotykaliśmy się 

razem i mówiliśmy o Jezusie. On był z nami, mówił do nas. 

Zastanówmy się, gdzie możemy Go spotkać w czasie wakacji? 
 

1. Z Panem Jezusem możemy się spotkać  wszędzie: w górach, w lesie, na łące, w parku, nad 

wodą. Dobry Jezus chce, abyśmy byli szczęśliwi. 

2. Już niedługo wakacje. Gdziekolwiek będziecie odpoczywać z mamą, tata i rodzeństwem, 

nie zapomnijcie, że każdej niedzieli czeka na was Pan Jezus w kościele.  

3. Otwórzcie podręcznik  s.116. Wkleicie Kasię i Marka. Dokończcie kolorować obrazek. 

4.Dziękuję wam za pracę na zajęciach  i za wasz wysiłek oraz zaangażowanie.   

5. Na końcu podręcznika zostały zamieszone dyplomy dla was i rodziców. Poproście 

rodziców o ich wypisanie. 

Życzę wam udanych wakacji. 

 

 


