
 

08.05.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: Moja miejscowość, mój region. 

TEMAT DNIA: Listy, pocztówki, adresy. 

 

 

1. Powitanie przy rymowance. 

 

Gdy się dzieci chcą przywitać, 

to dzień dobry mówią wszystkim, 

uśmiech miły posyłają, 

prawą rączką pomachają! 

 

 

2. Wspólne rozwiązanie zagadek. 

(Nagranie zagadek dostępne jest na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i 

Żłobek”). 

 

Na nim adres napisany, 

na nim znaczek naklejony. 

Gdy wyciągną go ze skrzynki 

jedzie w różne świata strony. (LIST) 

 

Papierowa torebka, 

na niej znaczek. 

Rozerwę ją prędko, 

list w środku zobaczę. (KOPERTA) 

 

Większe, mniejsze z ząbeczkami, 

bardzo ładne są czasami. 

Gdy zabraknie ich na liście, 

list nie dojdzie oczywiście. (ZNACZEK POCZTOWY) 

 

Z jednej strony piękny widok, 

z drugiej adres i znaczek. 

O czym mówię wie na pewno 

każdy przedszkolaczek. (KARTKA POCZTOWA) 

 

Duża czerwona, 

wisi lub stoi. 



Wrzucać do niej listów 

nikt się nie boi. (SKRZYNKA POCZTOWA) 

 

Tam nadasz telegram, 

paczkę i list polecony. 

Możesz z niej zadzwonić 

w różne świata strony.  (POCZTA) 

 

Chodzi z dużą torbą 

i z tego jest znany, 

że nosi przekazy, 

listy, telegramy. (LISTONOSZ) 

 

 

3. Zapoznanie z wierszem „Droga listu”. 

 

Dzisiaj się drogie dzieci dowiecie 

jak trafiają listy do ludzi na całym świecie. 

Nadawca pisze list i go adresuje, 

do osoby, której wiadomość wysłać planuje. 

Następnie znaczek przykleja na górze koperty w rogu prawym 

i podąża z listem na pocztę krokiem żwawym. 

Zostawia list w okienku u Pani Halinki, 

albo wrzuca go do czerwonej skrzynki. 

Na poczcie listy zostają posegregowane, 

ponieważ na różne miejsca są zaadresowane. 

List może być zwykły oraz polecony, 

który przy odbiorze zostaje podpisem odbiorcy poręczony. 

I tak o to ludzie wszystko w listach spisują, 

a wysyłając je, na całym świecie ze sobą korespondują. 

 

 

Dyskusja na temat treści wiersza zawierająca odpowiedzi na pytania: 

- Kto to jest adresat? 

- Dlaczego nie można zaadresować listu „Kochana Ciocia, poczta Gotartowice?” 

- Co powinno znaleźć się na kopercie oprócz znaczka? 

- Czy na poczcie wysyła się tylko listy? 

- Jak jeszcze możemy się komunikować?(e-mail, sms,) 

- Po co piszemy listy? 

 

 



4. Czym jest pocztówka i jak ją adresujemy? 

 

Propozycja: Zanim Rodzic wyjaśni dziecku, czym jest pocztówka, można poprosić dziecko, 

żeby samo spróbowało odpowiedzieć na pytanie i podzieliło się swoimi spostrzeżeniami. 

 

Pocztówka, to najczęściej prostokątna, kartonowa kartka służąca do krótkiej korespondencji, 

często wysyłana nieopakowana w kopertę. 

Pocztówkę najłatwiej rozpoznać po tym, że z jednej strony nadrukowany jest obrazek, a z 

drugiej znajduje się miejsce na treść oraz adres. 

Jak zaadresować pocztówkę? 

- Większość pocztówek posiada specjalnie wyodrębnione miejsce na adres. Znajduję się ono 

w prawym dolnym rogu kartki. 

- Adresując pocztówkę, w przeznaczonym do tego miejscu, wpisujemy kolejno:  

 zwrot grzecznościowy – Sz.P., 

 imię i nazwisko osoby, do której chcemy zaadresować pocztówkę, 

 adres: nazwę ulicy oraz numer domu, 

 kod pocztowy odpowiedni dla danego adresu. 

- Należy pamiętać, żeby przykleić znaczek pocztowy – miejsce na znaczek znajduje się w 

prawym górnym rogu kartki. 

 

 

5. „Wędrówka pocztówki” - zabawa ruchowa. 

 

Przygotowanie do zabawy: 

- ułożenie na podłodze „toru przeszkód” - mogą to być np. zabawki ustawione w odstępach 

od siebie, 

- ustawienie na końcu toru pudełka „skrzynki na listy” - lub wyznaczenie miejsca, 

- przygotowanie pocztówki/listu do doręczenia - może to być kawałek kartki. 

 

Zadaniem dziecka „listonosza” jest dostarczenie listu do wyznaczonego miejsca. Aby tak się 

stało, dziecko musi pokonać przygotowany tor przeszkód. Może to zrobić np. slalomem, lub 

przeskakując poszczególne przeszkody. 

 

Uwaga: To, jak będzie wyglądał tor i w jaki sposób zostanie pokonany przez dziecko, zależy 

od wspólnego pomysłu. Zachęcamy do kreatywnego podejścia!  

 

 

6. „Kolorowa pocztówka” - propozycja pracy plastycznej. 

(Nagranie pracy plastycznej krok po kroku dostępne jest na profilu facebookowym 

„Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 



Do wykonania pocztówki będą potrzebne: 

 biała kartka formatu A5, 

 kartki w kolorach: niebieskim, pomarańczowym, żółtym i zielonym, 

 klej, 

 nożyczki, 

 ołówek, 

 linijka. 

 

Sposób wykonania: 

1. Kolorowe kartki tniemy lub rwiemy na drobne kawałeczki. Należy pilnować, żeby 

kolory się nie pomieszały, dzięki temu praca będzie łatwiejsza. 

2. Na białą kartkę, za pomocą kleju, przyklejamy niebieskie kawałki tak, żeby przykryły 

całą czystą stronę. 

3. Z żółtych kawałków układamy wzór słońca w prawym górnym rogu. 

4. Zielone kawałki papieru układamy kształt łodygi i liścia, natomiast z pomarańczowych 

- kwiat na końcu łodygi. 

5. Gotową pracę odwracamy na drugą stronę. 

6. Za pomocą linijki i ołówka, w prawym dolnym rogu, rysujemy linie, w których 

powinien znaleźć się adres osoby, do której chcemy zaadresować pocztówkę. 

7. Powodzenia! 

 

 

 



KOLOROWANKA 

 

 

 

 

 


