
 
NINA 
Dziś jak tylko 
z łóżka wstałam, 
zaraz Tatę uściskałam! 
Uściskałam  
z całej siły 
i wrzasnęłam: 
- Tato miły, 
nos do góry! Uszy też! 
Dziś jest Święto Taty, wiesz? 
Każdy tata je obchodzi, 
Ty też obchodź! 
Co Ci szkodzi? 
A jeżeli nie dasz rady 
zjeść tej całej czekolady, 
tortu, lodów i piernika – 
znajdziesz we mnie pomocnika! 
 
EMILKA 
A oto przepis na super Tatę: 
1 kilogram czułości, 
parę szczypt czułej bliskości. 
2 kilogramy świetnej zabawy, 
a do tego szczypta magicznej przyprawy! 
3 kilogramy kultury i wychowania -  
to dwie zasady dobrego postępowania. 
5 kilo miłości, takiej z głębi serca, 
oraz najlepsza opieka rodzicielska! 
Przepis na tatę zawsze udany, 
Przeze mnie na Dzień Taty wykonany! 
  
 
 
 



ISABELLA 
Mój Tata bez przerwy powiada “zaraz”  
Zaraz posprzątam, zaraz położę, 
zaraz wyniosę, zaraz ułożę, 
zaraz odkurzę z chęcią mieszkanie,  
i zaraz zrobię dzieciom śniadanie…  
Od tego zaraz mama jest chora  
i zaraz musi iść do doktora. 
Tata nerwowo wtedy się krząta 
i migiem wszystko wkoło posprząta! 
  
ADAM 
Kochany tato - zacznę zwyczajnie, 
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie: 
i w deszcz i w słotę,  
w smutku, w radości,  
wspierasz i uczysz życia w miłości.  
Dzisiaj za wszystko z serca dziękuję 
I Dzień Ojca z Tobą świętuję! 
 
KRZYŚ 
Lubię, kiedy mój tatuś 
Wraca z pracy do domu. 
JA zawsze mojemu tacie 
Mogę powiedzieć: - Pomóż... 
Gdy się zepsuje latawiec, 
wrotki, samochód lub rower, 
mój tatuś rower naprawi 
I dalej - ruszaj w drogę! 
To tatuś mi opowiada 
o gwiazdach i ptakach w obłokach. 
Dlatego mojego tatę 
tak bardzo, bardzo kocham. 
 
 



TOLA 
Do czego służy tata? 
Na przykład do prania 
kiedy za dużo pracy miewa w domu mama. 
Do trzepania dywanów, 
jazdy odkurzaczem, 
do chodzenia z córką 
na lody, na spacer. 
Do pomagania w lekcjach 
też miewam tatusia. 
A kiedy się gazetą jak tarczą zasłania, 
przynoszę książkę do czytania. 
I razem wędrujemy do ostatniej strony… 
Do tego służy tatuś dobrze oswojony! 
 
NATALIA 
Tatusiu kochany, 
my z serca Ci składamy: 
Zdrowia, sił i codziennej radości, 
żadnych problemów ze stawami kości. 
Obyś miał zawsze spokojną głowę, 
a do nas nerwy stalowe. 
Moc cierpliwości i ani grama złości! 
Spokojnego ducha, 
kiedy trwa zawierucha. 
Samych życia słodyczy 
Twoja córka Ci życzy J 
 
Tato, ile kilometrów ma Wisła? 
- Nie wiem. 
- A kto to był Łokietek? 
- Nie wiem. 
- A stolicą jakiego państwa jest Oslo? 
- Nie wiem. 
- synku nie męcz tatusia (mama) 
- nie krzycz na dziecko, kochanie. Jak nie będzie pytał to się niczego nie dowie (tata) 

 


