
Język angielski, 22-23.06.2020 

Wszystkie grupy 

Temat: Father’s Day. Dzień Taty. 

 

Hello, 

‘Father’s Day’ czyli Dzieo Ojca w krajach anglojęzycznych: Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Stanach 

Zjednoczonych  jest zawsze obchodzony w trzecią niedzielę czerwca. My w Polsce, obchodzimy Dzieo 

Taty we wtorek, 23 czerwca. Jest to święto dośd młode i różnie się je obchodzi w innych krajach. 

Najczęściej jednak odwiedzamy naszych tatusiów, wręczamy im prezenty, takie jak: ubrania, sprzęt 

sportowy, coś słodkiego lub kiedy jesteśmy dorośli, to zwyczajnie dzwonimy z życzeniami. 

Tata to opoka rodziny. Z tatą można szaled, grad w piłkę, majsterkowad. Nikt nie umie tak się bawid z 

dzieckiem, jak tata. 

Dlatego okazji Dnia Taty z wyrazami szacunku i wdzięczności składam życzenia wszystkim tatusiom! 

Dzisiaj  wręczymy dyplom oraz odznakę dla superbohatera Taty oraz pośpiewamy piosenki. 

 

Wyzwanie #1 

Listen to the poem. Posłuchaj wiersza : 

1. Father's Day Song Lyrics - Daddy Let Me Say: 

https://youtu.be/vBuuxHTBHZY 

Daddy, daddy, let me say 

I love you in every way. 

I love you for all you do, 

I love you for being you. 

Daddy, daddy , let me say 

Have a Happy Father’s Day! 

 

..and songs. Maybe you could sing one for your Daddy?..i piosenek. A może jedną z nich zaśpiewasz 

swojemu tacie? 

1. Daddy Song With lyrics | Father's Day Song 2020 | Kids Action Songs | Sing and Dance with 

Bella: 

https://youtu.be/vBuuxHTBHZY


https://youtu.be/U-Wo-nbsvlk 

2. I Love My Daddy | Happy Fathers Day Song | Fathers Day Songs | The Kiboomers: 

 https://youtu.be/Tm4jDxUqQgg 

3. Happy Father's Day Song for Kids | I Love my Daddy Video for children | Dads are Heroes: 

https://youtu.be/SG_TvhN6fBo 

 

Wyzwanie #2 

 Wydrykuj  odznakę i dyplom dla taty.   
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Dyplom 

dla superaty 

Choć jestem jeszcze dzieckiem, 

Nie wszystko rozumiem, 

Kocham Cię tak mocno, 

Jak tylko kochać umiem. 

Z Tobą nie jest straszny świat, 

Żyj, tatusiu mój, sto lat! 

Dzień Taty 

podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


