
TATA NA MEDAL 
 

 

 

TATA- przytula kiedy płaczesz. Upomina, kiedy łamiesz zasady. Pęka z dumy, kiedy odnosisz sukces. 

Wspiera, kiedy się potykasz. Jest zawsze, gdy go potrzebujesz. 

 Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest już od kilkudziesięciu lat, a święto to jest coraz bardziej znane. Po 

raz pierwszy polscy ojcowie świętowali w 1965 roku. W Polsce święto to obchodzone jest właśnie  23 czerwca.  

Dzień Ojca na świecie obchodzony jest w różnych terminach. Przykładowo we Włoszech, Portugalii i 

Hiszpanii jest to 19 marca, na Litwie pierwsza niedziela czerwca, a w Australii druga niedziela czerwca. Z kolei Dzień 

Ojca w Niemczech obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli w 39. dzień po niedzieli wielkanocnej. 

Natomiast w Wielkiej Brytanii Dzień Ojca jest świętem ruchomym i przypada na trzecią niedzielę czerwca.  

 

Jeśli nie macie jeszcze upominku dla Taty, mam dla Was małą podpowiedź jak szybko i łatwo go 

własnoręcznie zrobić. Medal- każdy Tata na pewno ucieszy się z takiego prezentu. 

Materiały: 

 Złota i srebrna folia aluminiowa 

 Dwa koła z papieru technicznego- średnica po 8 cm 

 Srebrna wycinanka 

 Złoty sznurek 

 Klej 

 Patyczki do szaszłyków 

 Taśma klejąca 

 Nożyczki  

Sposób wykonania: 

Złotą i srebrną folię (może być od cukierków) tniemy na prostokąty 4 cm x 2 cm i zawijamy je w rulonik 

za pomocą patyczka do szaszłyków. Na wycięte z papieru koła naklejamy złotą folię- z jednej strony. Ze srebrnych 



wycinanek wycinamy litery potrzebne do napisu „TATA NA MEDAL” oraz litery „nr” i cyfrę „1”. Naklejmy litery 

na koła ze złotą folię. Na obrzeża jednego z kół naklejamy ruloniki z folii i przyklejamy złoty sznurek. Drugie 

koło smarujemy klejem i naklejamy na pierwsze zwracając uwagę na położenie napisów. Medal dla taty jest 

gotowy. 

                                  

 

 

Czas żeby tatusiowie dowiedzieli się o sobie czegoś nowego   

 

 

 



Wszystkim Tatusiom 

składam najserdeczniejsze życzenia: 

Zdrowia, sił i codziennej radości. 

Spokojnej głowy, świętej cierpliwości! 

Spokojnego ducha, kiedy trwa zawierucha. 

Niech Wam płyną jak najmilej życia trudne chwile. 

 

Życzę miłego dnia i pozdrawiam 
         Anna Jankowska 


