
Dzień dobry!

W poprzednich artykułach wspominałyśmy już, że maj i czerwiec to takie

rodzinne miesiące, w których mamy przyjemność obchodzić Dzień Mamy i Dzień

Dziecka. A teraz zbliża się koniec czerwca, a wraz z nim, pięknie święto każdego

Taty - Dzień Ojca! Z tej okazji, chciałybyśmy zaprezentować Wam kilka pomysłów

na umilenie Waszym tatusiom właśnie tego dnia!

Na początek, zachęcamy Was do zajrzenia do książek. Przedstawiłyśmy Wam już

piękne pozycje czytelnicze z mamami w roli głównej, a teraz przyszedł czas na tatę,

jako bohatera literackiego.

„SuperTata”

Hervé Tullet

Piękna książka w formie zabawki, która

przedstawia tatę jako superbohatera,

mającego supermoce w swoich dłoniach!

„Tatax i inne historyjki

o tatusiach”

Barbara Stenka

Pięknie ilustrowana książka autorstwa

Barbary Stenki, w której znajdziecie

wzruszające historie o ojcach -

superbohaterach, którzy swoje męstwo i

umiejętności okazują w codziennych

czynnościach :)



„Tatasiuda. Ja, mój Tata

i reszta świata”

Beata Andrzejczuk

Historie, pełne zabawnych sytuacji, o

tatusiach, którzy muszą dawać sobie radę

z codziennymi obowiązkami. Nie zawsze

jest to łatwe, ale każdy znich, odnajduje

w sobie wtedy pokłady super,

supermocy!

„Tata na miarę”

Davide Cali,

Anna Laura Cantone

Opowieść o dziewczynce, która szuka

idealnego kandydata na swojego tatę. W

końcu znajduje takiego, ale który ma

pewne wady i wcale nie jest idealny :)

Zachęcamy Was gorąco - wybierzcie się do biblioteki i poszukajcie książek z

ojcami w roli głównej. Może znjadziecie inne pozycje? A może dzięki takiej lekturze

odkryjecie, że Wasz tata ma supermoce?

A teraz coś dla miłośników wręczania własnoręcznie zrobionych prezentów.

Kilka propozycji, które staną się wspaniałymi podarkami dla tatusiów, a które prawie

nic nie kosztują :)



Zróbcie śliczną i jakże pomysłową

laurkę dla taty w formie koszuli :)

Wszystko, co potrzebujecie, to kilka

arkuszy kolorowego papieru, mazaki,

mogą być też jakieś guziki i troszkę

wyobraźni! :)
https://www.youtube.com/watch?v=GsybR

wXluAw

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

z8sbShp4

A tutaj uroczy brelok do kluczy - także z

motywem krawata :)

Pomyślcie w tym dniu o swoich Ojcach, tak jak o Mamach myśleliście w dzień

ich święta. Spędźcie z nimi trochę czasu i obdarujcie ich jakimś pięknym

własnoręcznie wykonanym prezentem. A jeśli nie macie wielkiego talentu

plastycznego - zróbcie Tacie coś do jedzenia, albo nawet herbatę :) Powodzenia!

Do usłyszenia w przyszłyj tygodniu!
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