*** 23 czerwca ***
Dzień Taty
Tato, Tato ukochany,
My życzenia Ci składamy.
Przesyłamy jakby z procy,
Sto całusów z całej Mocy!!!

Wszystkiego Najlepszego!!!😊
Dzień Ojca to święto, w którym mamy okazję uroczyście okazać
wdzięczności ojcom. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest corocznie
23 czerwca.
Choć w Polsce święto ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej
pory nie dorównało popularnością Dniu Mamy.
Niemniej z roku na rok coraz więcej tatusiów może liczyć nie tylko na
życzenia czy gesty, ale i drobne upominki.
Pamiętajmy, więc tego dnia o naszych kochanych tatusiach.
Zachęćmy dzieci do wykonania prezentu 😊

Oto kilka pomysłów …

Ciekawe pomysły na samodzielnie wykonany prezent
*MEDAL - MAŁA RĄCZKA

Najlepszym materiałem do ulepienia medalu będzie masa solna.
Szklankę mąki dokładnie wymieszaj ze szklanką wody, a następnie
dosyp szklankę soli i znowu wymieszaj. Jeśli uznasz, że masa jest zbyt
rzadka, dodaj sól. Następnie razem z dzieckiem uformuj placek takiej
wielkości, by zmieścił się na nim odcisk dziecięcej dłoni. Do masy
możesz dosypać cynamonu lub curry, a wasze dzieło nabierze żywej
barwy i smakowitego aromatu. Następnie starannie wygładź placek i
odbij na nim dłoń dziecka. Zrób otwór na przewleczenie wstążki.
Przełóż medal do piekarnika - powinien suszyć się w temperaturze
około 100 ℃ przez około 3 godziny. Przewlecz wstążkę i medal
gotowy.
*POCHŁANIACZ STRESU

Weźcie nową białą skarpetę (najlepiej dla dorosłych). Rozłóżcie ją na
kartonie i przymocujcie np. dwustronną taśmą klejącą, by nie
przesuwała
się
podczas
malowania.
Podaj
dziecku
niezmywalne markery i poproś o namalowanie kropeczek i

zygzaków, tak by skarpetka nabrała kolorów. Następnie
weźcie gruby woreczek foliowy i wsypcie do niego sól, cukier lub
mąkę. Zawiąż torebkę i obklej ją taśmą. Dla bezpieczeństwa włóż ją
w kolejną torebkę, którą również zabezpiecz taśmą, a następnie
wrzuć ją do skarpetki. Przewiąż skarpetę wstążeczką i gotowe.
Możesz stworzyć też dowolne zwierzątko za pomocą różnych
akcesoriów i nici. Tata może taki woreczek nosić zawsze w kieszeni i
ściskać, gdy się zdenerwuje lub wykorzystywać do zabawy z
maluchem, np. w podrzucanie lub turlanie.
*WYMARZONY PORTRET TATY

Zapytaj dziecka, czy wie, kim tata chciałby być: pilotem, mistrzem,
atletą, a może klaunem? Następnie przygotujcie zdjęcie lub rysunek
wymarzonej postaci (możecie też poszukać jej w Internecie i
wydrukować) oraz portret taty. Ważne, by zarówno postać np.
atlety, jak i taty były podobnej wielkości.
Poproś, by dziecko wycięło głowę taty i wkleiło ją w miejscu głowy
atlety. Może przykleić także inne części ciała taty albo coś dorysować
(np. telefon w ręce "mistrza Taty").
Ramkę do zdjęcia zróbcie z patyczków po lodach. Ułóżcie je w
kwadrat i sklejcie klejem do drewna (może być wikol). Przytnijcie
portret taty, tak by pasował do ramki i przyklejcie, używając taśmy
dwustronnej. I portret gotowy.

*DYPLOM DLA NAJUKOCHAŃSZEGO TATY POD SŁOŃCEM

Weźcie dużą kartę (A3), najlepiej z bloku technicznego.
Porozmawiajcie o tym, za co dziecko najbardziej kocha tatę i
wszystkie te zalety przedstawcie na kartce. Jeśli dziecko nie umie
pisać, może narysować wyjątkowe cechy taty albo wyciąć
odpowiednie zdjęcia z gazet. Np.: z tatą najfajniej szaleje się na placu
zabaw - dziecko przykleja zdjęcie huśtawek; tatuś szykuje
najpyszniejszy deser - rysuje lody. Starsze dziecko może przeplatać
wyrazami rysunki i zdjęcia, które kojarzą mu się z tatą, np. "kino",
"wyprawa rowerowa".
*ALBUM WSPOMNIEŃ

Wybierz z dzieckiem zdjęcia, na których jest razem z tatą. Przygotuj
kilka koszulek na dokumenty (przetnij je w poprzek), dwa kawałki
tektury oraz wstążkę. Poproś malca, by ozdobił tekturę - to będą

okładki albumu. Następnie powkładajcie do koszulek zdjęcia i
obklejcie je taśmą samoklejącą, tak by fotografie się nie wysuwały.
Zróbcie w okładce otwory i razem z koszulkami przewiążcie tasiemką.
Taki album będzie świetnym pretekstem do wspólnych wspomnień
taty i dziecka.

Życzymy niezapomnianego i pełnego radości
Dnia Taty !!!

