
 

                               Piosenki na Dzień Ojca – Elżbieta Wąchadło 

                            23 Czerwca to ważna data w kalendarzu każdego roku.  
Otóż Drodzy Uczniowie obchodzony jest wówczas w naszym kraju  Dzień Ojca.  
To Święto Waszych kochanych tatusiów, o których musicie zawsze pamiętać. 
Pamiętajmy w tym Dniu szczególnie o słowach wdzięczności wobec nich, o uśmiechu dla 
nich, drobnym upominku, może o bukiecie polnych kwiatów  lub o własnoręcznie wykonanej 
laurce czy też o miłym geście. 
 
 

 

 

 Źródło: clipart    

Uważamy, że piosenka będzie jednak najlepszym prezentem i wyrażeniem Waszych uczuć 
wobec swoich wspaniałych tatusiów. 
Niech  wypływa ona prosto z Waszych serc. 
Poniżej udostępniamy Wam  linki do piosenek z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, który 
przypada już w dniu jutrzejszym: 
 
 
 



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

„ MÓJ TATO ” 

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

Natalia Kukulska – „ Co powie tata ” 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

Fasolki- „Tato już lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=5FPy3N2cpKc 

Piosenka taty i córki z programu „ Aplauz, Aplauz ” 

https://www.youtube.com/watch?v=MU-2uKwzzwc 

„Dla Taty” 

https://www.youtube.com/watch?v=oVkAfIO6MOQ 

„ Dla Tatusia ”... - prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=nm8hEaDMfSk 

„ Kocham Ciebie Tato ” 

To jest piękna piosenka o wdzięczności dzieci wobec obojga rodziców: 

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

Urszula Sipińska – „ Mam cudownych rodziców”  

Może znacie już te piosenki ? Jak je uważnie posłuchacie, to jeśli niektóre z nich znacie,  

zaśpiewajcie swoim tatusiom w Dniu Ich Święta. 

Piękne te piosenki, prawda? Myślimy, że się Wam podobają? 

One najpiękniej jak potrafią, oddają hołd wszystkim zapracowanym tatusiom za ich dobre 
serce, miłość,  zrozumienie naszych codziennych problemów  i poświęcenie dla nas.  
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Laurka dla mojego taty – praca plastyczna – K. Pietryszko 

 

 Kochani!  

Dzień Ojca już jutro, dlatego proponujemy Wam wykonanie prostej laurki dla 

tatusiów, żeby podziękować im za cierpliwość, uśmiech i wspólną zabawę  Ten miły, prosty 

gest jest wyrazem Waszej wdzięczności i miłości za dar życia oraz troskę.  

Aby ułatwić Wam zadanie do artykułu dołączam szablon. Wystarczy go wydrukować i 

ozdobić według swojego uznania.  

 Możecie wykorzystać dowolną technikę: wykonać laurkę metodą wydzieranki (wtedy 

będzie Wam potrzebny papier kolorowy i klej), można użyć kuleczek z bibuły, plasteliny, 

pokolorować laurkę kredkami, pastelami, albo farbami olejnymi. Można również wykonać 

laurkę technikami mieszanymi: czyli pokolorować niektóre elementy kredkami, inne ozdobić 

papierem kolorowym, bibułą. Wszystko zależy od Waszej fantazji i kreatywności  

Tatusiowie na pewno będą wzruszeni otrzymawszy od Was własnoręcznie wykonaną laurkę.  

 Miłej pracy!   



 



Wiersze i życzenia na Dzień Ojca /M. Toczyńska Ożóg/ 

 

 Dzisiaj prezentuję Wam wierszyki i życzenia na Dzień Ojca. Możecie wybrany 

przepisać na laurkę lub nauczyć się na pamięć i powiedzieć tatusiowi. Z pewnością sprawicie 

mu tym wielką radość  

 

 
Źródło: https://besty.com.pl/tag/wierszyk/47 

 

 

Z okazji Twojego Święta, za wczoraj i za dziś, 

każdym czułym serca uderzeniem 

i każdym z niego płynącym życzeniem 

zdrowia, sił i codziennej radości 

wraz ze słowami największej wdzięczności 

za wszystkie dla nas trudy i starania 

składamy Ci dzisiaj podziękowania. 

 

Tato, Tato ukochany, 

my życzenia Ci składamy. 

Przesyłamy jakby z procy, 

sto całusów z całej mocy. 

 

W dniu Twojego święta 

chciałem Ci powiedzieć, 

że jesteś dla mnie 

najdroższy pod niebem! 

 

Wiemy jak ciężko pracujesz tato! 

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to 

a także za Twe szlachetne serce, 

w którym rodzina pierwsze ma miejsce! 

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę 

https://besty.com.pl/tag/wierszyk/47


za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. 

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną: 

Niech wichury mroźne Ciebie ominą! 

 

Dziękuję, że znosiłeś to, 

czego nie sposób było znieść, 

że robiłeś coś z niczego, 

że dawałeś, mając puste kieszenie, 

że wybaczałeś, choć nie przepraszałam, 

że kochałeś, gdy kochać się nie dało, 

że mnie wychowałeś 

i że to wszystko Ci się udało. 
Źródło: https://wierszykolandia.pl/zyczenia-i-wierszyki-na-dzien-ojca 

 

 

 

 
Źródło: https://www.xdxd.pl/tag/dnia_ojca/1 

 

 

 

Dziś święto obchodzi Najdroższy Tata,  

Niech los mu z kwiatów życie uplata, 

Niech nie da poznać żadnych trosk 

I rzuci pod nogi pieniędzy stos. 
Źródło: https://zyczenianaurodziny.com.pl/zyczenia/na-dzien-ojca 
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Źródło: https://www.xdxd.pl/tag/%C5%BCyczenia/30 

 

 

 

 
Źródło: https://besty.com.pl/3526/zyczenia_na_dzien_ojca_w_dniu_dzisiejszym_drogi_tatku.html 
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ZAWODY NASZYCH  TATUSIÓW - ALICJA NOWAK- WILK. 

 

 

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone 

jest corocznie 23 czerwca . 

 

Poniżej link do piosenki o zawodach. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc-zawody  

 

Wiersza Ireny Róży Salach Tata jest… 

Tata Olka jest kucharzem, 

tata Ani – marynarzem, 

tata Krysi dobrze piecze, 

tata Tomka ludzi leczy, 

tata Zosi trudy znosi, 

tata Werki topi serki, 

tata Kuby szelki gubi, 

tata Iwony sprzedaje balony, 

tata Marty lubi żarty. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc-zawody


A mój kochany tatulek, 

tatulek kochany, 

wcale nie może żyć 

bez mojej miłej mamy. 

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. 

–  Jakie zawody wykonywali ojcowie Olka, Ani i Iwony w wierszu? 

–  Czy gubienie szelek to zawód? 

–  Jaki zawód wykonuje tata Tomka, jeśli wiemy, że leczy ludzi? 

– Skoro tata Marty lubi żarty, to jaki zawód mógłby wykonywać? 

 

 



 

 



 

źródło-wikipedia,google 

 

 

 

 


