
Data: 30.04.2020 

Temat: Listonosz 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

• Układa pociętą widokówkę 

• rzuca do celu 

• pamięta o myciu rąk przed posiłkiem i po zabawie 

• chodzi po skakance 

• wypowiada się na temat pracy listonosza w oparciu o usłyszaną piosenkę 

• rysuje kredkami na podany temat 

• dmuch na kopertę tak aby przesunąć ją 

• samodzielnie zakłada kurtkę i czapkę 

 

 

1. „Widokówka” układanie pociętych widokówek 

Poszukaj w domu dowolnej pocztówki, widokówki. Następnie przetnij ją 

na 5 dowolnych kawałków. Przygotuj czystą kartkę papieru i na niej ułóż 

pociętą kartkę.  

2. „Listy” zabawa rzutna 

Z białych kartek papieru zrób dowolną ilość kul to będą listy. Następnie na 



środku pokoju ustaw miskę, kosz- to będą skrzynki na listy. Zadaniem 

dziecka będzie tak rzucać listami aby jak najwięcej znalazło się w 

skrzynce.  

 

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych, mycie rąk po 

zabawie i przed posiłkiem 

4. „Listonosz” zabawa równoważna  

Na środku pokoju rozłóż skakankę. Dziecko listonosz na za zadanie 

przejść po niej ustawiając stopę za stopą .  

5. „Pan Listonosz” rozmowa na temat piosenki. 

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

I. Idzie pan listonosz 

Z uśmiechem na twarzy 

Chociaż niesie torbę 

Która dużo waży 

Ref: Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi 

Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! / x2 

II. 2. Idzie pan listonosz 

Kiedy słońce grzeje 

Idzie pan listonosz 

Gdy deszcz mocno leje 

Ref: Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi 

Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! / x2 

III. 3. Idzie pan listonosz 

Do przedszkola wchodzi, 

Uśmiech przedszkolaków 

Dzień mu rozpogodzi. 

Ref: Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi 

Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! / x3 

Pytania do piosenki: 

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


• Kto przynosi listy oraz paczki? 

• O kim jest mowa w piosence? 

• Czy panu listonoszowi przeszkadza deszcz lub słonce? 

• Co rozpogadza dzień dla pana listonosza? 

 

6. „Co widzę za oknem?”- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie 

7. „Popołudnie z książką”- czytanie bajki wybranej przez dzieci.  

https://www.youtube.com/watch?v=kP9X3AJzD7Y 

8. „Mój znaczek pocztowy” rysowanie kredkami znaczka pocztowego 

Na kartce papieru narysuj obramowanie znaczka pocztowego (zał. Nr 1) a 

następnie w środku narysuj swój znaczek pocztowy ( przykładowe znaczki 

zał. Nr 2) 

9. „Listy na wietrze” ćwiczenia oddechowe 

Na stole ułóż kopertę lub kartkę. Następie dziecko dmucha tak mocno w 

kopertę aby spadła ona na podłogę.  

10. „Jestem samodzielny” ćwiczenia w samodzielnym zakładaniu i 

zdejmowaniu kurtki i czapki. 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami 

plastycznymi. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze 

prace będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola 

Życzymy miłej zabawy.  

Wychowawczynie :Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 

https://www.youtube.com/watch?v=kP9X3AJzD7Y
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