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Tworzenie drzewa genaologicznego rodziny.  Podaję przykład najprostszego 
drzewa genaologicznego rodziny. Zaczynamy od dziadków (na dole), następnie 
rodzice i dzieci. zachęcam do wykonania tego prostego drzewa.



W związku ze zbliżającym się  Dniem Ojca  zachęcam do wykonania laurki dla 
taty.

Jaki prezent dla taty na Dzień Ojca?

Zrobienie laurki dla taty będzie  drobnym upominkiem – to na pewno będzie 
wyjątkowy prezent na Dzień Ojca, którym udowodnicie mu, że jest dla Was 
równie ważny jak mama, że o nim myślicie i pamiętacie.

 W zależności od tego ile masz lat możesz pomyśleć o własnoręcznie zrobionej 
kartce z życzeniami (jeśli jakiś wierszyk wymyślisz sama (sam) i dostosujesz go
do swojego taty) z pewnością rozśmieszy lub wzruszy tatę. Możesz ułożyć dla 
taty jakiś wiersz, piosenkę i wyrecytować lub odśpiewać na jego cześć lub 
nagrać dla niego krótki filmik. Pomyśl też o zrobieniu laurki jako prezent dla 
taty, w której wypiszesz kilka, kilkanaście punktów dlaczego Twój tata jest dla 
Ciebie ważny, za co chcesz mu podziękować (np. jesteś wdzięczny za to, że 



nauczył Cię marzyć, że nauczył Cię jeździć na rowerze, za to, że nie zatykał 
uszu kiedy uczyłaś się grać, śpiewać, dziękujesz za to że kupił Ci psa, mimo 
tego, że musi często wychodzić z nim na spacer bo Ty się uczysz lub idziesz na 
spotkanie ze znajomymi, a może za to, że przekonał mamę, żebyś został(a) 
dłużej niż zawsze na imprezie u kolegi, a może za to, że podsuwał Ci książki, 
filmy, żeby rozbudzić Twoją pasję, itp.). 

Wybór wzoru zależy od Ciebie.

Posłuchajcie piosenek o tacie

https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs    "Daj mi rękę tato" - 
https://www.youtube.com/watch?v=Ap3zP8rZ6Gw       Tato pomóż
https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4  Tata jest potrzebny

https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4
https://www.youtube.com/watch?v=Ap3zP8rZ6Gw%20%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs%20%20
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