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PREZENT DLA TATY – KUPIĆ CZY ZROBIĆ?

 Prezent dla mężczyzny jest zawsze bardziej problematyczny niż 
dla kobiety, dlatego czasem ciężko wymyślić coś fajnego na 
Dzień Ojca. Może dlatego część mam kupuje prezenty w imieniu Dzień Ojca. Może dlatego część mam kupuje prezenty w imieniu 
swoich dzieci. Moim zdaniem nie warto w taki sposób wyręczać 
dzieci w tej kwestii.
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 Kupny prezent może i jest skromniejszy bo małe rączki nie 
dorównają fabrycznej jakości , za to ile miłości i serca jest w 
takim prezencie, który samodzielnie lub z drobną pomocą mamy 
zrobiło dziecko.

 Dlatego chcąc zachęcić Was i Wasze dzieci do wykonania 
samodzielnie prezentu dla taty, przygotowałem zestawienie 10 
pomysłów na prezent na Dzień Ojca.pomysłów na prezent na Dzień Ojca.
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1. KUBEK Z NAPISEM

Fajnych kubków nigdy nie za wiele, dlatego kubek z 
napisem jest również dobrym pomysłem na prezent 
dla taty. Z takiego ozdobionego przez dziecko kubka 
kawa będzie tacie smakowała o niebo lepiej niż ze 
zwykłego.
Przy współpracy z mamą ten projekt może wykonać 
nawet dwulatek.



2. PORTRET TATY

Portret taty jest bardzo fajnym pomysłem. Chyba 
każdy tatuś z chęcią zobaczy, jak widzi go dziecko. 
Znam sposób, żeby taki portret mógł nie tylko wisieć 
na ścianie, ale aby był także ozdobą kubka. Kubek z 
portretem taty narysowanym przez dziecko będzie 
jedyną w swoim rodzaju pamiątką i zapewne zaskoczy 
obdarowanego.obdarowanego.
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3. OBRAZEK Z SERCEM

Serce dla taty wydaje się być oczywistością. Zabawa 
w malowanie z najmłodszymi dziećmi i pomoc mamy 
przy wycięciu passe-partout = artystyczne wyznanie 
miłości małego artysty.
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4. POJEMNIK NA DŁUGOPISY

Pojemnik na długopisy zrobiony z puszki, w którym 
tata będzie mógł trzymać długopisy i ołówki to 
propozycja dla starszych dzieci. Bardzo użyteczny 
prezent, który tata z dumą postawi na swoim biurku.
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5. KOSZULKA Z WAŻNYM WYZNANIEM5. KOSZULKA Z WAŻNYM WYZNANIEM
Koszulka z napisem wykonanym za pomocą 
stempelków i pisaków do tkanin. Z takiego napisu 
ucieszy się każdy tata, bo chyba miło jest być 
najlepszym tatą na świecie? Być może tata nie będzie 
w niej chodził na zakupy, ale spokojnie może w niej 
spędzać wieczory w gronie domowników, a przede 
wszystkim w towarzystwie jej twórcy.



6. OZDOBIONY MŁOTEK

Pomysł na prezent dla taty, który lubi majsterkować. 
Potrzeby jest młotek, taśmy washi lub taśmy 
izolacyjne i nożyczki. Piszące pociechy mogą się 
pokusić o napis zrobiony markerem permanentnym.



7. MĘSKI SEGREGATOR

Moja kolejna propozycja dla starszych dzieci to 
segregator zrobiony z kartonu. Do wykonania może 
posłużyć karton po tabletkach do zmywarki. Karton 
można okleić papierem i klejem, wydzieranymi 
kawałkami papierów kolorowych lub papierem 
samoprzylepnym. Męskiego charakteru nadaje wąsata 
dekoracja.dekoracja.
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8. LAURKA DLA TATY Szarą kartkę A4 zgiąć na pół. Z kartek o rozmiarze A5 
wyciąć prostokąty: czarny jest nieco mniejszy od 
rozmiaru A5, a biały jest nieco mniejszy od czarnego. 
Na białej kartce namalować np. siebie i tatę.
Rogi zaokrąglić za pomocą dziurkacza. Prostokąty 
przykleić tak, aby wyglądały jak ekran. Wyciąć 
kwadraty oraz prostokąt i przykleić je do dolnej części 
kartki. Udają one klawisze, na których można napisać  
białą kredą: kocham Cię tato.
Myślę, że nieco starsze dzieci bez problemu wykonają 
tę kartkę samodzielnie, natomiast młodsze, będą tę kartkę samodzielnie, natomiast młodsze, będą 
potrzebować pomocy.
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9. MĘSKI BRELOCZEK DO KLUCZY

Taki breloczek przy kluczach tata będzie nosił z dumą! 
Ten ręcznie robiony prezent daje super efekt przy 
minimalnym nakładzie materiału, pracy i czasu.
Do zrobienia takiego breloczka potrzeba dekoracyjnej 
pianki. Wycinamy z niej prostokąt, który nacinamy z 
dwóch stron 
brzegi smarujemy klejem i przyklejamy tak, żeby brzegi smarujemy klejem i przyklejamy tak, żeby 
stykały się ze sobą rogami. Następnie wycinamy i 
przyklejamy krawat.
W górnej części koszuli mocujemy kółko do kluczy 
wystarczy po prostu mocniej wbić je w piankę.
Tu jedyną kwestią, w której może okazać się 
konieczna pomoc rodzica, to klejenie. Niestety tu nie 
sprawdzi się klej w tubce, ani nawet Magic. Potrzeba 
czegoś nieco mocniejszego 
może być tez kapka kleju na gorąco. Opcjonalnie 
dzieci, które umieją już posługiwać się igłą i nitką 
mogą zamienić piankę na filc a klej na nitkę.

9. MĘSKI BRELOCZEK DO KLUCZY

Taki breloczek przy kluczach tata będzie nosił z dumą! 
Ten ręcznie robiony prezent daje super efekt przy 
minimalnym nakładzie materiału, pracy i czasu.
Do zrobienia takiego breloczka potrzeba dekoracyjnej 
pianki. Wycinamy z niej prostokąt, który nacinamy z 
dwóch stron – trochę poniżej górnej krawędzi. Nacięte 
brzegi smarujemy klejem i przyklejamy tak, żeby brzegi smarujemy klejem i przyklejamy tak, żeby 
stykały się ze sobą rogami. Następnie wycinamy i 
przyklejamy krawat.
W górnej części koszuli mocujemy kółko do kluczy –
wystarczy po prostu mocniej wbić je w piankę.
Tu jedyną kwestią, w której może okazać się 
konieczna pomoc rodzica, to klejenie. Niestety tu nie 
sprawdzi się klej w tubce, ani nawet Magic. Potrzeba 
czegoś nieco mocniejszego – najlepiej Bostik, ale 
może być tez kapka kleju na gorąco. Opcjonalnie 
dzieci, które umieją już posługiwać się igłą i nitką 
mogą zamienić piankę na filc a klej na nitkę.



10. UZUPEŁNIANKA O TACIE
Uzupełnianka
uzupełnić i pokolorować to również dobry pomysł na 
prezent na Dzień Ojca. Tata na pewno chętnie się 
dowie jak wygląda w oczach dziecka, jaki jest silny, co 
potrafi naprawić i czego nauczyło się od niego 
dziecko. Do wyboru jest wersja kolorowa lub do 
kolorowania.kolorowania.

O TACIE
Uzupełnianka o tacie, którą można wydrukować, 
uzupełnić i pokolorować to również dobry pomysł na 
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dowie jak wygląda w oczach dziecka, jaki jest silny, co 
potrafi naprawić i czego nauczyło się od niego 
dziecko. Do wyboru jest wersja kolorowa lub do 
kolorowania.kolorowania.



Chciałem, aby były to proste i inspirujące 
pomysły. Takie, które możecie wykonać z 
najmłodszymi pociechami i takie, które 
starsze dzieci mogą wykonać samodzielnie. 
Mam nadzieję, że to założenie się udało, że 
znaleźliście dla siebie jakąś inspirację i znaleźliście dla siebie jakąś inspirację i 
daliście się namówić do własnej twórczości, 
dzięki czemu prezent na Dzień Ojca będzie w 
tym roku zrobiony samodzielnie.
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