
 

 

Drodzy Rodzice w dniu dzisiejszym będziemy rozwijały umiejętności matematyczne naszych 

Misiów. Miłej zabawy! 

Data: Środa, 13.05.2020  

Temat dnia: „Poznajemy pracę Pana listonosza.” 

 

Cele: 

Dziecko: 

 

• potrafi przywitać się piosenką; 

• doskonali umiejętność liczenia; 

• rozpoznaje wybrane figury geometryczne; 

• potrafi przenieść listy w wyznaczone miejsce; 

• bierze udział w zabawach ruchowych; 

• rozwija swoją sprawność ruchową. 

 

 

1. „Witaj...” 

Prosimy aby dzieci zaśpiewały naszą przedszkolną powitankę witając wszystkich członków swojej 

rodziny. Piosenka śpiewana jest w rytm znanej wszystkim melodii „Panie Janie”: 

 

„Witaj mamo,  

witaj mamo. 

Jak się masz ?  

Jak się masz? 

Wszyscy Cię lubimy. 

Wszyscy Cię kochamy. 

Bądź wśród Nas,  

bądź wśród Nas. 

 
 

2. „Pan listonosz” - wprowadzenie do zajęć 

Prosimy o przeczytanie zagadek:  

Czerwony domek, brak w nim okienka, 

Zamiast drzwi szparka tylko cienka. 

Gdy list w nim się znajdzie w świat wyrusza.    (skrzynka pocztowa) 

 



 

 

Skąd wysyłamy listy i telegramy? (poczta) 

 

Chodzi z dużą torbą i z tego jest znany, 

Że roznosi listy, paczki, telegramy. (listonosz) 

 

W co zawsze się wkłada wszystkie listy przed wysłaniem? (koperta) 

 

Prosimy aby dziecko podzieliło wyrazy poczta, listonosz i koperta na sylaby oraz podały liczbę 

sylab w danym wyrazie.  

 

3. POCZTA – Przygody Panny Kreseczki – film edukacyjny 

Kolejnym zadaniem jest rozmowa z dzieckiem na temat sposobów komunikowania się na odległość 

(pisanie listów, e-maili, sms-ów, pocztówek. Jeśli posiadają Państwo w domu jakieś pocztówki, 

koperty lub znaczki to prosimy o zaprezentowanie ich dziecku. Następnie obejrzyjcie krótki film: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LzF4w2HrOzA&feature=emb_title  

 

4. „Pracujemy na poczcie”- zabawa matematyczna. 

Już wiecie jak wygląda praca na poczcie :) kolejnym zadaniem dzieci będzie segregowanie listów. 

Do tego ćwiczenia możecie użyć zwykłych białych kartek oznaczonych figurami geometrycznymi 

na samej górze, mogą to też być koszyczki oznaczone figurami przy tym zadaniu liczymy na Waszą 

kreatywność.  

Po wspólnym przygotowaniu listów lub kartek pocztowych dzieci sortują listy według figur które są 

umieszczone na listach. 

Możecie skorzystać z naszego wzoru, użyć prawdziwych kopert czy też pocztówek lub narysować 

kopertę i ją wyciąć. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Poniżej podajemy figury do oznaczenia kopert lub pocztówek, które możecie wyciąć lub narysować 

samodzielnie na kopercie lub pocztówce. 

5. Pobawmy się z Lulisią- zestaw ćwiczeń ruchowych. 

Mamy nadzieje, że ostanie ćwiczenia z Lulisią się Wam spodobały. W dniu dzisiejszym zachęcamy 

was do wykonania kolejnego zestawu ćwiczeń. Przygotujcie sobie wygodne ubranie, wodę i 

Zaczynamy :) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4  

 

6. Propozycja zajęć popołudniowych. 

W ramach zajęć popołudniowych proponujemy wykonanie kart pracy umieszczonych na końcu 

scenariusza.  

Zachęcamy także do zabawy całą rodziną w „pokaz mody”.  

Zamieńcie się w stylistów, wybierzcie ciekawe ubrania i zaprezentujcie je przed rodzinną 

publicznością :) 

 

 



 

 

Życzymy Wam dużo zdrowia i udanej zabawy !  

        Pani Justynka i Pani Beatka  
 

 


