
Poniedziałek  15.06.2020 

Temat: Listy, pocztówki, adresy. 

Dzisiaj porozmawiamy o poczcie, a dokładnie listach, pocztówkach oraz 

poznamy zawód Listonosza. 

 

1. Co to jest? Zagadka, która wyjaśni nam, o czym dzisiaj będzie mowa.  

Prostokąt mamy, w niego listy przed wysłaniem wkładamy. (koperta) 

  

Na nim adres napisany, na nim znaczek naklejony.  

Gdy wyciągną go ze skrzynki jedzie w różne świata strony. (list) 

 

Od listonosza dostajesz, widoki rozpoznajesz.  

Mało jest do czytania, więcej do oglądania. (pocztówka) 

 

2. Kochani przeczytajcie wspólnie wiersz „Droga listu” 

 



3. Drogi rodzicu, po przeczytaniu wiersza zapytaj dziecko: 

-W jakim celu wysyłamy listy? 

-Do kogo możemy wysłać list? 

-O czym możemy w nich napisać? 

-Dlaczego i kiedy wysyłamy pocztówki? 

-Czym mogą podróżować listy? 

 

4. Po co piszemy listy? Dlaczego wysyłamy pocztówki? Dzieci udzielają 

odpowiedzi. 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.  

 

 

POCZTA - Przygody Panny Kreseczki 

https://www.youtube.com/watch?v=LzF4w2HrOzA 

bajka Kot-o-ciaki Poczta 

https://www.youtube.com/watch?v=K97JrCkAfHc 

5. Karta pracy część 5 

• 5 lat str. 10,11 

• 6 lat str. 10,11 

6. Listy i pocztówki. Zerknijcie teraz na obrazki. Czy wiecie, jak się adresuje 

listy? Pierwszy obrazek to koperta, drugi to kartka pocztowa. Rodzice na 

pewno wytłumaczą Wam co jest napisane na każdym obrazku.  

 



 

Adresat - osoba, do której ktoś wysyła list, przesyłkę, kartkę pocztową itp. 

 

Nadawca - ten, kto wysyła list, przesyłkę itp. 

 

7. Jak wygląda droga listu, ciekawostka dla dzieci. 

 



8. Poznajemy zawód LISTONOSZ. 

Listonosz – pracownik urzędu pocztowego doręczający adresatom listy, 

telegramy, przekazy i inne przesyłki; doręczyciel pocztowy. 

Listonosze – dotyczy to przede wszystkim listonoszy na terenach wiejskich – 

przyjmują także do nadania listy i przekazy pocztowe. Często zajmują się 

również sprzedażą kartek pocztowych, znaczków i innych towarów 

znajdujących się w ofercie Poczty Polskiej S.A. 

Listonosze mają ściśle wyznaczone rejony, które obsługują, mogą obsługiwać 

swój rejon pieszo, rowerem, motorowerem lub samochodem. 

 

 

9. Zabawa „Wysyłamy do siebie listy”. Potrzebujemy: dwie koperty, dwa 

rysunki do kolorowania, kredki. Rodzic jest adresatem, dziecko nadawcą. 

W kopertach znajdują się rysunki do kolorowania. Dziecko wręcza jedną 

kopertę rodzicowi, mówiąc do niego: Adresatem mojego listu jest np. 

mama. Ja jestem nadawcą. Wymieniacie się kopertami. Otwieracie je, 

wyjmujecie rysunki i kolorujecie. 


