
Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne 

Klasa IV,V,VIA 

Dzień Dobry na przedwakacyjnych zajęciach. Naszym tematem do omówienia jest temat: 

,,Dzień Ojca” 

Zapraszam  

 

Każdy z nas wie, że Dzień Mamy jest w maju. A pamiętamy, że Dzień Taty jest w czerwcu? 

Z pewnością, zatem zaśpiewajmy mu piosenkę.  

Słowa piosenki „Co powie tata?” napisał Jerzy Dąbrowski, natomiast muzykę skomponował 

Jarosław Kukulski. Twoi rodzice na pewno pamiętają tę piosenkę, poznaj ją i Ty! 

 

Dlaczego biedronka jest mała ? 

Czy może być morze bez dna ? 

Czy każda królewna ma pałac? 

I czy on jest ze szkła? 

Dlaczego raz jestem nieśmiała, 

A potem to brykam aż wstyd ? 



 

Ref. : Co powie tata ?, co powie tata? 

Co tata mi powie co na to odpowie mi dziś ? 

Co powie tata? Co powie tata? 

Czy znów się wykręci czy dziecka zniechęci, on śpi, on śpi 

 

Skąd wzięły się mrówki w słoiku? 

Czy lepiej mieć kota czy psa? 

Dlaczego wciąż mówią bądź cicho przecież głos mam i ja . 

Czy można pokochać ślimaka? 

Skąd wzięły się burze i mgły? 

 

Ref.: Co powie tata ?, co powie tata? … 

 

Posłuchaj piosenki Co powie tata:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CxYLoa3Fgz8&feature=emb_logo  

Dzień Ojca – pomysły na prezenty 

Zbliża się Dzień Ojca – dzień, w którym zgodnie z tradycją, dzieci składają swoim tatusiom 

życzenia, śpiewają piosenki, wręczają własnoręcznie wykonane laurki i prezenty, a w 

przedszkolach oraz szkołach organizowane są specjalne przedstawienia. 

Dzień Ojca –  jak powstała tradycja? Kiedy obchodzimy Dzień Taty?  

Obchody tego dnia zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych – po sukcesie Dnia 

Matki pojawiły się głosy, by ustanowić takie specjalne dni również dla pozostałych członków 

rodziny. Pierwsze obchody Dnia Taty odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku 

Spokane w stanie Waszyngton. Stało się to za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana 

wojny secesyjnej Williama Smarta, która dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki  

wpadła na pomysł, by święto wprowadzić również dla uczczenia trudu opieki nad rodziną 

wszystkich ojców – i tu zwłaszcza jej własnego, który po śmierci matki samotnie 

wychowywał ją oraz jej pięcioro młodszego rodzeństwa. Jednak wydarzenie miało wówczas 

charakter lokalny.  W 1924 r. święto wprowadził do kalendarza prezydent John Calvin 

Coolidge Jr., zaś 42 lata później Lyndon Johnson podpisał prezydencką proklamację uznająca 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CxYLoa3Fgz8&feature=emb_logo


trzecią niedzielę czerwca Dniem Ojca. Prezydent Nixon oficjalnie altem prawnym  ustanowił 

Dzień Ojca w 1972 roku. 

 

 

Dzień Taty w Polsce 

Dzień Ojca obchodzony jest niemal miesiąc po Dniu Matki – mianowicie 23 czerwca.  

W Polsce Ojcowie obchodzą swoje święto od 1965 roku.  I – pomimo faktu, że to już 

kilkudziesięcioletnia tradycja – do tej pory to święto nie dorównało popularnością Dniowi 

Matki. 

My wiemy, że Dzień Taty to szczególny dzień, na który warto przygotować coś 

wyjątkowego, zatem podsuwam Wam pomysł na prezenty niematerialne, darowane  z 

głębi serca. 

Muszka z papieru – origami 



 

Papierowa muszka to wspaniały prezent dla taty na Dzień Ojca lub dla dziadka na Dzień 

Dziadka. Może być także wspaniałym elementem stroju karnawałowego. 

Co potrzebujesz, żeby zrobić papierową muszkę – origami: 

– kartkę kolorowego papieru lub kartkę zwykłego, białego  papieru – możesz ją wtedy 

pomalować przed lub po złożeniu 

– kolorowy papier w kontrastowym kolorze, jeżeli chcesz robić z niego kropki lub inne wzory 

– klej do papieru 

– tasiemkę 

– zszywacz lub mocny klej do przyklejenia tasiemki do muszki 

Jak zrobić papierową muszkę – origami: 

Najpierw musicie z kartki wielkości A4 odciąć lub oderwać połowę. Muszka zrobiona z całej 

kartki A4 jest bardzo duża. 

Dziękuję Wszystkim za wspaniałą pracę, Wam Kochani uczniowie oraz Wam Rodzice 

Życzę odpoczynku i wspaniałych Wakacji pełnych słoneczka 

Pozdrawiam cieplutko 

Anna Goleń 


