
Drodzy uczniowie mamy nadzieję, że pamiętacie o tym, że już za 

kilka dni będziemy obchodzić Dzień Ojca. Chcemy – byście się na 

ten dzień przygotowali. Skorzystajcie z naszych propozycji i 

zróbcie miłą niespodziankę dla swoich Tatusiów. 

 

Pamiętajcie o życzeniach – możecie ułożyć je sami rymując                        

a nawet rapując! 

 



Możecie wybrać najlepszą Waszym zdaniem piosenkę i zaśpiewać ją 

swojemu Tacie: 

MÓJ TATO piosenka na Dzień Ojca https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

 

Natalia Kukulska - Co powie tata https://www.youtube.com/watch?v=FY25noLrBaU 

 

Z tatą lubię spędzać czas https://www.youtube.com/watch?v=0ZHrmK7djDE 

 

Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 
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A jeśli ktoś jeszcze nie ma laurki dla taty to może skorzystać z naszych 

propozycji: 

https://www.youtube.com/watch?v=ktRc8857gDc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-DREAYVy0M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar9Km8xyMq0 
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Możecie też własnoręcznie wykonać prezent 

BRELOK DO KLUCZY 

https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4 

 

KUFEL Z CZEKOLADEK 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy16WqXCj-E 

 

MEDAL DLA TATY 

https://www.youtube.com/watch?v=U6328IqsjE4 
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Z pewnością nie możecie się doczekać na tańce  

A CZY WIECIE, ŻE 21 CZERWCA W KALENDARZU ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

JEST ŚWIĘTEM MUZYKI? 

Skoro więc takie święto przed nami a my uwielbiamy przecież muzykę w 

śpiewie i tańcu: mamy dla Was kilka propozycji tanecznych                                       

– wybierzcie najciekawszą dla Was i ćwiczcie przy muzyce w domu. 

CHOREOGRAFIE DLA MŁODSZYCH:                                                                                                    

Zumba: https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o 

                                                                                                        

Gummy Bear: https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU 

                                                                                                      

Baby Shark: https://www.youtube.com/watch?v=DMsT7BXqo7s 
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CHOREOGRAFIE DLA STARSZYCH: 

C'est la vie-bans 
https://www.youtube.com/watch?v=e_KClxVadsk 

 
 

BINGO DANCE for Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=T9axVzDmTy0 

 

 
 

Omur ABAY . Gente de Zona - Más Macarena zumba  

https://www.youtube.com/watch?v=g_EuLbT1MH4 
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Po wysiłku fizycznym w tańcu i twórczej pracy nad upominkami dla Taty 

warto się wyciszyć i zrelaksować. 

Zobaczcie jak muzyka działa kojąco na Wasze ciała, serca i umysły. 

Możecie się wygodnie położyć na podłodze i posłuchać wybranego przez 

nas 15-minutowego  

BLOKU MUZYKI RELAKSACYJNEJ. 

https://www.youtube.com/watch?v=17dWR83-38w 

 

A  jeśli nie chce Wam się leżeć możecie też słuchając tej muzyki ułożyć 

zwierzątka origami. 

Prosty dinozaur 

https://www.youtube.com/watch?v=qCv64-MLZjc 
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Kotki 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKA2XVfKTKY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KAY38uXXyM0 

 

Takiego kotka czy dinozaura też możesz wręczyć swojemu Tacie! 

Życzymy dobrej zabawy! 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 
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