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PIĄTEK: LISTY, POCZTÓWKI, ADRESY. 

1. Wysłuchaj opowiadania przeczytanego przez Rodzica „Jak listy 

docierają do adresatów?”  

 

„Zapewne widok gołębi jest Ci doskonale znany – spotykamy je na 

trawnikach, czy na parapetach. Ale czy wiesz, że dzieje gołębi 

pocztowych to ważna karta w historii poczty? Już w starożytności 

używano ich do przesyłania listów czy drobnych paczek, bowiem ptaki 

te z zaskakującą łatwością potrafiły dotrzeć do swoich stacji 

pocztowych – gołębników. Na ptasich posłańcach polega się nawet 

obecnie, choć w mniejszym stopniu.  

Oprócz zwierząt wykorzystywano początkowo gońców pieszych do 

dostarczania paczek. Najsławniejszym z nich jest starożytny Grek, 

który przebiegł około czterdziestu kilometrów, by poinformować 

swoich krajan o zwycięskiej bitwie wojsk greckich.  

Razem z historią człowieka zmieniało się również oblicze poczty. 

Piesi posłańcy zostali zastąpieni przez gońców na koniach. W 

średniowieczu coraz częściej proszono kupców o dostarczenie paczek. 

Ich rola zyskała szczególnie po odkryciu nowych lądów. Wtedy paczki 

coraz powszechniej przewożono drogą morską.  

Z czasem konie i statki zamieniono na samochody i samoloty, które są 

wykorzystywane do dnia dzisiejszego. Czas dostarczenia listów i 

paczek znacznie się skrócił.  

Absolutnym przełomem było stworzenie poczty mailowej. Dzięki 

Internetowi możemy wysyłać wiadomości elektroniczne, a ich adresat 

znajdzie je w swojej wirtualnej skrzynce niemal natychmiast. Co za 

udogodnienie! 

Jak jednak działa współczesna, tradycyjna poczta? To proste. Nadawca 

decyduje, gdzie ma trafić wysyłany przez niego list lub paczka. Ważne 

jest, by pamiętać o umieszczeniu na przesyłce znaczka pocztowego. 

Jest on dowodem zapłaty za usługę nadania listu i bez niego 

wiadomość nie zostanie dostarczona. Poprawnie zaadresowany list, na 

którym znajduje się znaczek powinien znaleźć się w skrzynce 

pocztowej, skąd odbierze go listonosz, lub należy nadać go w oddziale 

pocztowym, wypełniając przy tym odpowiedni druk. Przesyłki są 



następnie transportowane do wielkich sortowni. Tam się je segreguje, 

żeby każdy list i każda paczka trafiły na odpowiednią półki, a później 

do kolejnych oddziałów pocztowych. Stamtąd już prosta droga do 

torby listonosza, który z uśmiechem na twarzy dostarczy przesyłkę do 

rąk adresata”. 

 

Odpowiedz na pytania:  

 Jakie ptaki wykorzystywano do przesyłania listów?  

 Co musi się znaleźć na przesyłce?  

 Gdzie segreguje się listy?  

 Kto dostarcza listy do adresatów?  

 

2. Rozwiąż zagadki.  

 

Prostokąt mamy, w niego listy przed wysłaniem wkładamy. 

(KOPERTA)  

 

Od listonosza dostajesz, widoki rozpoznajesz. Mało jest do czytania, 

więcej do oglądania. (POCZTÓWKA)  

 

3. Jak samemu zrobić kopertę? (Obejrzyj nagranie na profilu 

facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”) 

 

4. Rozwiąż krzyżówkę. Podziel hasła na sylaby. (Załącznik 1) 

 

5. Zabawa – „Wysyłamy do siebie listy”. Rodzic wyjaśnia znaczenie 

pojęć „adresat” i „nadawca”.  

 

Potrzebne będą: 

 koperty, 

 rysunek konturowy, 

 kredki. 

 

Dziecko z Rodzicem dobierają się w parę. Jedno z nich jest adresatem, 

a drugie nadawcą. Rodzic ma kopertę, do której wcześniej włożył dwa 

obrazki konturowe. Rodzic wręcza kopertę dziecku, mówiąc do niego 

po imieniu, np.: Adresatem mojego listu jest Ania. Ja jestem nadawcą. 



Następnie zmieniają swoje pary. Na końcu zabawy dziecko otwiera 

kopertę, wyjmuje rysunki i koloruje je.  

 

6. Zabawa ruchowa - rozsypane przesyłki.  

 

 koperty,  

 kartki pocztowe,  

 pudełko z otworem. 

 

Rodzic rozkłada na dywanie dużo kopert oraz kartek pocztowych, 

najlepiej z widokiem miejscowości zamieszkania dziecka. Opowiada o 

listonoszu, któremu rozsypały się przesyłki. Prosi dziecko o pomoc. 

Na umówiony wcześniej sygnał, dziecko stara się jak najszybciej 

pozbierać wszystkie koperty oraz kartki i włożyć je do pudełka z 

otworem na listy – skrzynki pocztowej. Zabawa powtarza się 

kilkakrotnie. Za każdym razem dziecko głośno liczy zebrane przesyłki.  

 

7. Budujemy miasteczko – zajęcia konstrukcyjne.  

 

Potrzebne będą: 

 kartka w kształcie kwadratu,  

 kartoniki, na których widnieje różna liczba kwadratów (układ 

taki jak na ściankach kostki do gry),  

 różne rodzaje klocków w pojemnikach, 

 stoper. 

 

Dziecko układa kartkę przed sobą na podłodze – tworzy fundament. 

Na tym fundamencie będzie wznosić swoją budowlę. 

 

Zasady zabawy:  

 sklep prowadzi Rodzic – sprzedawca, 

 dziecko buduje wybraną przez siebie budowlę z danego 

rodzaju klocków,  

 dziecko otrzymuje kilka kartoników,  

po odczytaniu liczby (lub liczby kwadratów) na jednym 

kartoniku dziecko pobiera ze sklepu odpowiednią liczbę 

klocków (materiału budowlanego). 



Rodzic wyznacza czas na budowę, np. 10 minut. Odmierza go 

stoperem. Dziecko podchodzi do sprzedawcy, pokazuje kartoniki i 

wybiera z pojemnika tyle klocków, ile wskazuje liczba na 

kartoniku. Sprzedawca sprawdza. Dziecko wraca i buduje z 

klocków dom, uwzględniając elementy budowli. Gdy dom jest 

gotowy, dziecko siada obok niego. Po wyznaczonym czasie Rodzic 

spaceruje, podziwia i chwali dziecięcą budowlę. Pyta, jaki budynek 

zbudowało, z jakiego koloru klocków jest dach, gdzie są 

fundamenty itd. Do powstałej budowli dziecko dobudowuje  

pomniki, dostawia drzewa, z patyczków układa alejki i ulice. 

Następnie ustawia figurki ludzi, zwierząt oraz samochodziki. 

Kontynuuje zabawę manipulując nimi.  

 

 

8. Praca plastyczna – „Znaczek pocztowy”. (Załącznik 2) 

 

9. Karta pracy – Pokoloruj obrazek zgodnie z legendą. (Załącznik 3) 

 

10. Karta pracy – Zaprowadź Dorotkę do skrzynki pocztowej, aby mogła 

wysłać list do cioci. (Załącznik 4)  



Załącznik 1 

Rozwiąż krzyżówkę. Podziel hasła na sylaby.  
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Załącznik 2 

Wykonaj swój własny, unikatowy znaczek pocztowy. Wytnij go dokładnie.  

  



Załącznik 3 

Pokoloruj obrazek zgodnie z legendą.   



Załącznik 4 

Zaprowadź Dorotkę do skrzynki pocztowej, aby mogła wysłać list do cioci.   



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

Narysuj linie po śladzie i sprawdź, jaki symbol jest kojarzony z Pocztą Polską. 



Rysuj szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.  

 

Rysuj żabkę i misia po śladach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokoloruj duże misie na brązowo, a małe – na różowo.  


