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Temat dnia: Zabawy z tatą 

 Kochani poniżej znajdziecie kilka zabaw, które możecie wykorzystać z Waszymi       

 tatusiami. Dobrej zabawy!

Na początek piosenka na Dzień Taty 

https://www.youtube.com/watch  ?  v=K4L7hvqBx-0 

KARTONOWI KONSTRUKTORZY

Potrzebny sprzęt: zapas sztywnych kartonów, taśma klejąca i nieograniczona  
wyobraźnia.

Synek chce zostać królem, a córka księżniczką? Budujemy zamek z kartonów. 
Mniejsze ustawiamy jako wieżę, z większego robimy wnętrze. Tata wycina okna i 
drzwi we wskazanych przez dzieci miejscach. Rolka papieru lub prześcieradło 
położone dookoła może robić za fosę. A tata – za smoka próbującego zdobyć zamek. 
Inne wersje tej zabawy: tworzymy domek, bazę lub.. autobus 

GONITWY ZWIERZĄT

Potrzebny sprzęt: mocne ręce i nogi u każdego z uczestników zabawy.

Tę zabawę najlepiej organizować w dzień, kiedy wszyscy mają dużo sił. Ilość 
spalonych kalorii będzie ogromna! Przykładowy scenariusz: jesteśmy ogromnymi 
pająkami, które chodząc na wszystkich odnóżach (4 mniej niż w naturze, ale 
korzystamy z tego co mamy lub dorabiamy brakujące np. z mamy rajstop) 
odwiedzają wszystkie zakamarki w domu.

Innego dnia jesteśmy wesołymi pieskami, które na czworakach gonią piłeczki. 
Jeszcze innego dnia możemy być wężami i wić się po podłodze do wyznaczonego 
celu. Starszy przedszkolak pomoże ustawić np. 5 miseczek, z których 
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wyimagowanego mleczka napiją się milutkie kotki miaucząc od 1 do 5 razy przy 
każdej z nich. Pozwólmy też dzieciom na wybór „zwierzaka dnia”. Oczywiście w grę
wchodzi tez klasyk, czyli plecy taty jako grzbiet najfajniejszego kucyka w okolicy.

LEŚNE LUDKI

Potrzebny sprzęt: odpowiedni ubiór, środki przeciw owadom oraz zapas napojów.

Tata uzbrojony w odpowiednie środki i sprzęt zabiera dzieci do lasu. Odkrywanie 
śladów zwierząt i różnorodności roślin to jedno. Pokazywanie zasad działania 
systemu GPS w telefonie to drugie. Ale najlepszą frajdą będzie zbudowanie 
prawdziwego szałasu. Nawet takiego dla polnej myszki.

TATRZYK Z CIENI

Złóżcie dłonie i poruszajcie palcami, tak aby na ścianie powstał cień szczekającego 
psa. Ustaw palec serdeczny na wskazującym, a powstanie zabawna kaczka. Dla 
czterolatka ta zabawa to świetna pożywka dla wyobraźni. 

BITWA NA PODUSZKI

Niegroźna walka pomaga kilkulatkowi rozładować napięcie i odprężyć się. A do tego 
na pewno będzie mnóstwo śmiechu! Po zabawie możesz zaproponować smykowi 
deser w nagrodę za waleczność. 

TACZKA

Zabawa stara jak świat: maluch opiera się na rękach jak do pompek, a ty unosisz jego
nogi i trzymając za kostki, pchasz go jak taczkę. Możecie omijać przeszkody albo 
zbierać drobne przedmioty z dywanu. 


