
26 maja 2020r. (wtorek) 

TEMAT DNIA:  „Zrobię portret taty”. 

1.  Utrwalenie piosenki Misiowata hulajnoga. 

Dzieci słuchają piosenki. Powtarzają słowa w rytm melodii 

piosenki, śpiewają bez podkładu i z podkładem muzycznym. 

Misiowata hulajnoga 

sł. Agnieszka Galica, 

muz. Dariusz Worotnik 

Gdy na podwórku mam hulajnogę, 

wszystko wyczarować mogę. 

Kręcić kółka, jechać prosto 

albo zahamować ostro. 

Hulajnoga hulala. 

Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma. 

Hulajnoga hulala. 

Kiedy dosiadam mej hulajnogi, 

głośno wołam: wszyscy z drogi! 

Mijam płoty, mijam drzewa, 

tylko wiatr mi w uszach śpiewa. 

Hulajnoga hulala. 

Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma. 

Hulajnoga hulala. 

Słucham, jak głośno turkoczą kółka, 

a przede mną wielka górka. 

Pędzi sama hulajnoga, 

a gdzie ręka, a gdzie noga? 

Hulajnoga hulala. 

Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma 



Hulajnoga hulala. 

Z plastrem na nosie wracam do domu, 

łzy ocieram po kryjomu. 

Bo ja jestem dzielnym misiem 

i nie będę płakać dzisiaj. 

Hulajnoga hulala. 

Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma. 

Hulajnoga hulala. 

https://www.youtube.com/watch?v=FBkwzgZ6Gp0 

 

Omówienie treści piosenki 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Jak można jeździć na hulajnodze? Co 

mija miś, jadąc hulajnogą? Co się stało, gdy pędził? Jak wyglądał, 

wracając do domu? 

2. „Zrobię portret taty!” – rozmowa na temat Dnia Ojca na 

podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Portret taty Renaty 

Piątkowskiej. 

  

Portret taty 

Renata Piątkowska 

  

Jak ja lubię rysować. A właśnie wczoraj w przedszkolu nasza pani 
powiedziała: 

– Dzieci, zbliża się Dzień Ojca. Z tej okazji niech każde dziecko namaluje 
portret swojego taty. Potem oprawimy wasze rysunki w ramki i prezent 
gotowy. 

Wszystkie dzieci zabrały się do pracy. Malowały w skupieniu. Niektóre z 
przejęcia wysunęły nawet koniuszki języków, a inne przygryzały wargi. 

– Tomek, zobacz – powiedział Maciek, pokazując swój rysunek. 

– Mój tata jest nawet trochę podobny do twojego. 

https://www.youtube.com/watch?v=FBkwzgZ6Gp0


– No chyba tak. Rysunki Wiktora i Szymona też mało się różnią od 
naszych – stwierdziłem. 

– Za to zobacz rysunek Bartka – szepnął Maciek. – On namalował tacie 
długie włosy i kol-czyk w uchu. 

– No to może on się pomylił i narysował swoją mamę – zaciekawiłem się. 

Inne dzieci też zwróciły uwagę na rysunek Bartka. 

– Proszę pani, czy tak może wyglądać tata? – zapytała Ania, wskazując 
palcem na kartkę Bartka. 

– Jego tata ma dłuższe włosy niż moja mama – zmartwiła się Marta. 

– Odczepcie się – zdenerwował się Bartek. – Mój tata ma długie włosy, bo 
mu się tak podoba. 

– Ciekawe, czy on czasem zaplata je sobie w warkoczyki? – chciała się 
dowiedzieć Ania. 

– To nie może być tata – stwierdził Olek – bo panowie nie noszą 
kolczyków. To na pewno jest jego mama. 

– Wcale nie. – Bartek był już bliski łez. – To jest mój tata, a wy się nie 
znacie! 

Pani kazała powiesić dzieciom gotowe rysunki na ścianie. Jednak Bartek 
schował swój obra-zek i nie chciał go już nikomu pokazywać. 

– Dzieci – powiedziała pani – tatuś Bartka nosi długie włosy i kolczyk w 
uchu. Bartek świet-nie go namalował, bardzo mi się podoba jego praca. 
Tata Bartka jest muzykiem, artystą, występuje na scenie. Artyści często 
ubierają się kolorowo, noszą długie włosy, czasem nawet farbują je na 
różne kolory. Ale pamiętajcie, że jeśli ktoś wygląda lub ubiera się inaczej, 
to nie powód, żeby się z niego śmiać lub mu dokuczać. (…) 

– Dzieci, jutro w przedszkolu będzie dzień muzyczny. Poznacie różne 
instrumenty. Zobaczy-cie, jak się na nich gra. To właśnie tata Bartka 
opowie Wam wiele ciekawych rzeczy o muzyce. (…) 

I rzeczywiście, następnego dnia tata Bartka przyniósł do przedszkola 
gitarę, harmonijkę, flet i skrzypce. Jakoś nikt nie wspominał już o jego 
długich włosach i kolczyku w uchu. 

Tata Bartka zachęcał wszystkich, by spróbowali zagrać coś na flecie i 
gitarze. Dzieci były zachwycone, a Bartek pękał z dumy. Już nikt nie śmiał 
się z jego rysunku, który Bartek nie wiadomo kiedy powiesił obok innych. 
(…) 

  



Rodzic zadaje pytania: Co robiły dzieci w przedszkolu? Dlaczego 

dzieci zainteresowały się rysunkiem Bartka? Kim okazał się tata 

Bartka? Kim jest Twój tata? Czym się zajmuje? 

Po rozmowie na temat opowiadania dzieci rysują portret taty. 

3. „Opaski indiańskie” – wykonywanie prezentu dla taty 
z Wyprawki nr 51-52. 

Potrzebne będą : 

 kolorowy papier 
 brystol 
 klej 
 nożyczki 
 kawałek sznurka lub włóczki 
 koraliki do ozdoby 

  

 

  

Dokładna instrukcja jak wykonać taką opaskę dostępna jest na stronie : 

https://www.mamawdomu.pl/2015/01/jak-zrobic-indianski-
pioropusz.html 

  

Dzieci zakładają swoim tatom opaski indiańskie. 
Dzieci razem z tatami śpiewają i tańczą w kole. 
 
 
 

https://www.mamawdomu.pl/2015/01/jak-zrobic-indianski-pioropusz.html
https://www.mamawdomu.pl/2015/01/jak-zrobic-indianski-pioropusz.html


4. Pobawmy się w Indian! 

Karina Jedynak 

Tata ciągle w pracy siedzi, 

co niezmiernie smuci dzieci. 

Chcemy z tatą spędzać cały czas! 

Tato, słyszysz nas? 

Dziś do pracy Cię nie wypuścimy, 

tylko cały czas się bawimy. 

Patrzcie! Tata uśmiech ma na twarzy, 

chyba już o naszej zabawie marzy. 

Ale zanim nastąpi zabawa wspaniała 

potrzebna jest pieśń mała. 

Teraz wstań razem z nami 

i poruszaj tak jak my rękami. 

Dzieci tańczą w kole, uderzają otwartymi dłońmi o usta i mówią: ooooooo. 

Teraz czas na naszą zabawę, 

musimy tylko załatwić jedną sprawę. 

Mam dla Ciebie opaskę kolorową, 

zrobi z Ciebie osobę całkiem nową. 

Czarna Stopa to moje imię 

ty będziesz – Silne Ramię. 

Pokój w wioskę Indian zamienimy 

i tak do rana się pobawimy. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza. 

5. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 

 „Rodziny zwierząt” –Rodzic dziecku szepcze na ucho, jakim jest 
zwierzątkiem (kot, pies, kura lub kaczka). Dzieci przemieszczają 
się po sali, pokoju naśladując głos tego zwierzątka i sposób w jaki 
się porusza. 

 „Taniec dla rodziców” – do utworu Misiowata hulajnoga. Dziecko 
tańczy z Rodzicem na gazecie tak, by żadną stopą nie wyjść poza 



jej obręb. Rodzic podaje kolejne komendy: skaczemy na prawej 
nodze, na lewej nodze, wokół własnej osi. 


