
Kochany Tatusiu 

 

W dniu tak pięknym i wspaniałym,  

życzę Tobie sercem całym  

zdrowia, szczęścia pomyślności, 

stu lat życia i radości. 

 

        Małgosia  

 



Tatusiu…. 

Dzień Ojca jest raz w roku,  

radosny i pełen uroku. 

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia, 

zdrowia, szczęścia, powodzenia,  

niech się spełnią wszystkie Twoje marzenia. 

W Dzień Ojca kochanemu Tacie  

życzy 

                       Madzia 

 

„Wierszyk dla taty” 

Kochany tatusiu, z okazji Twojego święta, 

Twój Patryk o Tobie pamięta. 

Życzę Ci dużo radości, zdrowia i cierpliwości. 

Z mojego serca płyną te życzenia, 

niech się spełnią  Twoje marzenia. 

Patryk Kawiński 2a



 

Drogi Tatko… 

Drogi tato, dzisiaj jest Twoje święto,  

więc z życzeniami pędzę prędko.  

Życzę Ci zdrowia, dużo radości,  

by żaden problem 

w Twej głowie nie gościł. 

Dużo odpoczynku, 

spędzonych chwil razem, 

wycieczek wielu 

i ogromu wrażeń. 

Życzę szczęścia i miłości,  

żebyś nigdy się nie złościł... 

Tatku kochany Ty o tym wiesz, 

że ja kocham Cię! 

Filip Ura 



Dla Ciebie Tato…. 

Z okazji Twojego Święta, 

składam Tobie kochany Tatusiu  

najlepsze życzenia  

i oby spełniły się Twoje najskrytsze marzenia. 

Dziękuję Ci za wszystko ... 

                                       Jaś  

 

Mój Tatko… 

Lato,  czerwiec nam tu pięknie gra, … 

Bo święto tata dziś  ma. 

Święto super trwa…. 

Żyj nam Tatko, sto lat!  

 Kamilek 

 

  



Tatuś 

Mój Tatuś słodziutki, mój Tatuś milutki, 

i taki kochaniutki, fajniutki. 

Na spacer zabierze,  

na wyprawę w plener, 

gdzie zawsze spotkamy ciekawe zwierzę. 

Jak pszczółka pracowity, 

mój Tatuś kochany, 

bądź zawsze z nami ,  

bo Cię kochamy. 

Tato, Tato kocham Cię, 

moc całusów Tobie ślę. 

 

Marysia Juda  

 

 

 



Tatusiu! 

Kochany  Tato, zacznę  zwyczajnie,  

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie. 

I w deszcz i  słotę ,w smutku w radości… 

Wspierasz i uczysz szczęścia i miłości. 

Dzisiaj za wszystko chcę Ci podziękować  

 i skromny bukiet kwiatów podarować. 

Amelia Mucha 

Mój tata jest zawsze wesoły. 

Co dzień odprowadza mnie do szkoły. 

Gramy w piłkę, chińczyka. 

Czasem partyjkę brydża sobie pyka. 

W nogę gramy-albo jeździmy na rowerze. 

We wszystko, co mówi mu wierzę. 

Kocham mojego Tatę.  

Jesienią, wiosną, zimą i latem. 

Wiki Chrzelest 


