
Zajęcia na 30.04.2020r. 
Temat: Listy, pocztówki, adresy. 
 
 
I.R. informuje dziecko o listonoszu, który rano przyniósł do domu  
przesyłkę. Mówi, że położył tę przesyłkę gdzieś w pokoju  i nie może jej 
teraz odnaleźć. Prosi dz. o pomoc w jej odszukaniu. Pamięta, że paczka 
była zielona. Dz. szuka zielonego pudełka. Po odnalezieniu go R. wkłada 
swoje dłonie do pudełka, wybiera jedną przesyłkę, spogląda na nią i, nie 
wyjmując jej z paczki, opisuje ją, mówi zagadki K. Wilk.  
 
Prostokąt mamy, w niego listy przed wysłaniem wkładamy. (koperta)  
 
Od listonosza dostajesz, widoki rozpoznajesz.  
Mało jest do czytania, więcej do oglądania. (pocztówka)  
 
 

 
                                             Koperta 
 
 
 
 

 
Pocztówki 

 



II.Rozmowa na temat sposobów komunikowania się na odległość 
(pisanie listów, e-maili, esemesów, wysyłanie pocztówek, ememesów). R. 
kontynuuje rozmowę. Pyta dziecko: Po co piszemy listy? Dlaczego 
wysyłamy pocztówki? Dz. udziela odpowiedzi. R.. pyta dalej: W jaki 
jeszcze inny sposób możemy się komunikować z kimś, kto mieszka w 
innej miejscowości? Dz. udziela odpowiedzi. R. je uzupełnia. Informuje, 
że dzięki postępowi technicznemu obecnie coraz częściej stosowanymi 
formami komunikowania się są: dzwonienie do siebie, pisanie e-maili, 
wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych zwanych esemesami, a także 
wysyłanie zdjęć w formie ememesów.  
 
III. Liczymy pocztówki  i listy. 
 
Dzieci mogą przeliczać na palcach ,lub na konkretach  (koperty, 
pocztówki). 
 
R. OPOWIADA A DZIECKO PRZELICZA. 
 
Przykładowe opowiadania: 
 
Listonosz przyniósł do domu 4 listy niebieskie i 3 listy zielone.. Ile listów 
razem przyniósł listonosz? 
 4+ 3 =7 
Listonosz doręczył do domu 3 żółte pocztówki i  2 pocztówki niebieskie  . 
Ile pocztówek razem przyniósł listonosz.? 
3+ 2=5 
 
Wojtek miał 7 listów. Dwa listy oddał mamie. Ile listów zostało Wojtkowi? 
7-2=5 
  
IV. Zabawa pobudzająco-hamująca Idziemy, stoimy. Dz. biega 
ostrożnie w różnych kierunkach. Na hasło: Idziemy!, zatrzymuje się, a 
potem spaceruje. Na hasło: Stoimy!, zatrzymuje się i staje w bezruchu. 
 
V. Zabawa Powiedz, gdzie mieszkasz 
Dziecko wraz z rodzicem przypomina swój adres zamieszkania. 
R. Powiedz jak się nazywasz i gdzie mieszkasz.  
Dz. nazywam się …….mieszkam w ………… 
 
VI. Wykonanie zadania w kartach pracy cz 5 s. 10 i 11. 
 
VII. Zabawy na powietrzu. 
 



VIII. Budujemy miasteczko – zajęcia konstrukcyjne,wznoszenie 
budowli z klocków. Dziecko konstruuje z różnorodnych klocków wg. 
własnego uznania swoje wymarzone miasto, miasteczko lub wieś. 
 
 
 


