
Drogie dzieci, drodzy rodzice! Oto kolejna propozycja 

zajęć i zabaw. Zachęcamy do wspólnej nauki ! 

 

23.06- DZIEŃ OJCA! 

 

 

 

1. „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy”- z pewnością Wasi rodzice znają tę zabawę 

z dzieciństwa. Jest lubiana przez wszystkie pokolenia. Może macie ochotę 

zabawić się w nią wspólnie z najbliższymi ? Kto będzie Babą Jagą?  



2. „Chcę być taki, jak tata” Marzena Szczepańska-  bardzo prosimy rodziców o 

przeczytanie wiersza dzieciom. 

Chcę być taki, jak tata 

Chcę być silny, jak mój tata. 

Nie bać się starszego brata. 

Chcę być duży i odważny. 

Być dla wszystkich bardzo ważny. 

Umieć młotkiem przybić gwóźdź. 

Sam na ryby z tatą pójść. 

Pomóc tacie krawat wiązać. 

I na siostrę się nie dąsać. 

Kiedy auto się zepsuje, 

Tata zawsze zreperuje. 

Chcę jak tata wszystko umieć. 

Dużo wiedzieć i rozumieć. 

 

 Jaki jest Twój tata? 

 Co najbardziej lubisz robić z tatą? 

 Za co kochasz swojego tatusia? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. „A my nie chcemy jeszcze iść”- przed nami tydzień pożegnań, więc bardzo 

prosimy, abyście włączyli poniższy link do piosenki. Piosenką tą mieliśmy żegnać 

się w przedszkolu,  ale w związku z panującą pandemią musimy zrobić to w ten 

sposób. Tekst piosenki znajdziecie niżej. Jeśli będziecie mieli ochotę możecie 

nauczyć się refrenu.  

https://www.google.com/search?q=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4

%87%E2%80%9D-

&oq=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-

&aqs=chrome..69i57j0l7.611j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8   

 

Kończymy już przedszkole 

1. Kończymy już przedszkole, do szkoły czas, 

zeszyty i tornistry wołają nas, 

A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść. 

 

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze, 

że nie chcemy wcale jeszcze iść. 

 

2. Wakacje szybko miną, a potem już, 

zadzwoni pierwszy dzwonek, lekcje tuż-tuż 

A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść. 

 

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze… 

 

3. Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest, 

że upływają lata, starszym się jest. 

A my nie chcemy, nie chcemy starsi być. 

 

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze… 

 

https://www.google.com/search?q=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-&oq=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-&aqs=chrome..69i57j0l7.611j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-&oq=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-&aqs=chrome..69i57j0l7.611j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-&oq=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-&aqs=chrome..69i57j0l7.611j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-&oq=A+my+nie+chcemy+jeszcze+i%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-&aqs=chrome..69i57j0l7.611j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Karty pracy, które dziś Wam proponujemy. 

 



 



 



 



Wybierz obrazek, który zechcesz pokolorować. 

 
 

 

 

 

 



 

 



 
 

 


