
PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ W RAMACH PRACY ZDALNEJ
 DLA DZIECI 5-6 LETNICH, gr. IV

Termin: 9-10 grudnia 2021r.

Drodzy Rodzice, przesyłamy Wam kilka propozycji do wykorzystania w ramach pracy

zdalnej. W tym tygodniu realizowałyśmy temat „Świąteczne pocztówki – praca listonosza”.

Otrzymaliście  książki  do  domu,  ale  dzieci  mogą  mieć  różny  stopień  wykonania  zadań.

Dlatego też dołączmy zadania dodatkowe, gdyby okazało się,  że dziecko ma wykonane

wszystkie zadania z książki z tego tematu. Pozostałym dzieciom proponujemy uzupełnienie

kart pracy z książek według podanych poleceń. Dziękujemy Wam za pomoc i zrozumienie 

i wyrozumiałość.

Pozdrawiamy serdecznie, Jowita Glińska i Malwina Tomes � �

1. Słuchanie wiersza „Droga listu”.

„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.         AUTOR: Olga Adamowicz

Żródło; https://przedszkolankowo.pl/2017/10/14/listonosz-poczta-list-znaczek-teksty-wierszy-i-
pomoce/

2. Rozmowa na temat treści wiersza:
 O czym był wiersz?

https://przedszkolankowo.pl/2017/10/14/listonosz-poczta-list-znaczek-teksty-wierszy-i-pomoce/
https://przedszkolankowo.pl/2017/10/14/listonosz-poczta-list-znaczek-teksty-wierszy-i-pomoce/


 Jak nazywa się osoba, która pisze list do kogoś? (nadawca). 

 Czy wiesz, że osoba do której piszemy list to „adresat”? zapamiętaj to trudne słowo 
� �

 Co musi się znaleźć na kopercie (znaczek, imię i nazwisko oraz adres osoby, do 
której piszemy)

 Gdzie zanosimy list? (na pocztę, lub wrzucamy do skrzynki pocztowej)

3. Na końcu strony znajduje się historyjka „Droga listu od nadawcy do adresata”. 
Spróbuj opowiedzieć historyjkę albo, jeżeli możesz ją wydrukować i wyciąć – ułóż 
wycięte obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiedz historyjkę.

4. Dodatkowe karty pracy można pobrać do wydruku ze strony: 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/10/KARTY-PRACY-1.pdf

5. Piosenka do posłuchania „Pan listonosz” ( „Śpiewające brzdące”) 
https://www.youtube.com/watch?v=GoNNQZvdnbc

6. Film przygody Pana Kreseczki https://www.youtube.com/watch?
v=LzF4w2HrOzA&ab_channel=StudioMiniaturFilmowych 

7. Film droga listu do odbiorcy https://www.youtube.com/watch?
v=PgvZp7lD4AA&ab_channel=METRO24-nagraniatelewizyjneinietylko 

ŻYCZYMY CI POWIODZENIA, 

Pani Malwinka i Pani Jowitka � �
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