
Dzień Ojca
23 czerwca



Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności 
ojcom. W Polsce obchodzone jest corocznie 23 czerwca (od roku 
1965)

• Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki 
pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień 
Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 
czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart 
Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora Dodd, dowiedziawszy się 
o ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej, w 1907) wpadła na pomysł, by analogiczne 
święto wprowadzić dla uczczenia trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców – w 
szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro 
młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go 
na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 
1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. Choć w Polsce święto to ma już 
kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało popularnością Dniowi Matki



Ojcowie w 
literaturze

• Biblia Przypowieść o synu marnotrawnym

• Adam Mickiewicz Powrót taty

• Jan Kochanowski Treny

• Henryk Sienkiewicz Krzyżacy

• Mit o Dedalu i Ikarze

• Aleksander Fredro Zemsta

• Adam Mickiewicz  Pan Tadeusz

• Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

• Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy

• Ferenc Molnar Chłopcy z Placu Broni

• Rafał Kosik Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi





Zgadnij, o kim 
mowa… 

Tato nie wraca ranki i wieczory

We łzach go czekam i trwodze

Rozlały rzeki, pełne zwierza bory

I pełno zbójców na drodze

Tata (…) zachowywał się tak, jakby się denerwował, że trzeba chłopcu kupić różne rzeczy. 
Trochę się rozzłościł, że znowu trzeba kupować buty, ale mama wytłumaczyła mu, że jak 
chłopiec rośnie, to wyrasta także z butów. 

- Już wiesz, Gang  Niewidzialnych Ludzi obrabował bank, w którym pracuje mama –
odezwał się tata, starając się  nie okazywać radości.

- - Tatuś mi tak powiedział, a tatuś wie najlepiej.

- Powiedział ci tak dlatego, że inaczej byś nie zrozumiała. Do mnie by tak nie powiedział.



Przez trawnik szedł 
pan na Misselthwaite, 
a wyglądał tak, jakim 

go większość służby 
nie widziała. U jego 

zaś boku, z 
podniesioną głową i 

roześmianymi oczami, 
kroczył pewnie i rześko 

jak najzdrowszy 
chłopiec w Yorkshire –

panicz Colin!

Takimi właśnie dobrymi domami rodzinnymi były 
domy (…).Ojcowie każdego z nich byli ludźmi 
biorącymi czynny udział w życiu społecznym.



I  jeszcze  o 
tatusiach…



Dzieci zwierząt mają tatusiów tak jak i ty.
W tej uroczej czarno-białej książce 
spotkasz różnych tatów i ich dzieci. 
Zwierzęta z sąsiedztwa, jak psa czy ptaka, 
i te dzikie, z dalekich krajów, jak fokę czy 
nosorożca.



Był sobie słoń, wielki - jak słoń.
Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski.

Wszystko, co miał, było jak słoń!
Lecz straszny był zapominalski.

Słoniową miał głowę
I nogi słoniowe,

I kły z prawdziwej kości słoniowej,
I trąbę, którą wspaniale kręcił,

Wszystko słoniowe - oprócz pamięci.(…)

Ma on chłopczyka i dziewczynkę,
Miłego słonika i śliczną słoninkę.
Bardzo kocha te swoje słonięta,

Ale ich imion nie pamięta.
Synek nazywa się Biały Ząbek,

A ojciec woła: „Trąbek! Bombek!”
Córeczce na imię po prostu Kachna,

A ojciec woła: „Grubachna! Wielgachna!”



Zrób to sam, czyli 
prezenty dla taty
• Kubek ręcznie malowany

• Obrazek z sercem

• Pojemnik na długopisy

• Breloczek

• Laurka

• Puzzle

• Krawat

• Te i inne inspiracje znajdziesz na stronach:

• https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,7432c10.html

• https://321startdiy.pl/10-pomyslow-na-prezent-na-dzien-ojca/

• https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/prace-plastyczne/2382-
prezent-na-dzien-ojca-krawat

• https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-
druku/czerwiec/dzien-taty/prace-plastyczne5/

• http://www.twojediy.pl/prezent-na-dzien-ojca/

https://321startdiy.pl/10-pomyslow-na-prezent-na-dzien-ojca/


Możesz także obejrzeć krótkie filmy
https://www.youtube.com/watch?v=rMfi-9QZ_CA
https://www.youtube.com/watch?v=uD-IbKBVDzo
https://www.youtube.com/watch?v=uD-IbKBVDzo

https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4

https://www.youtube.com/watch?v=rMfi-9QZ_CA
https://www.youtube.com/watch?v=uD-IbKBVDzo


Źródło:https://miastodzieci.pl/czytelnia/cytaty-
na-dzien-taty-zlote-mysli-o-ojcach


