
 

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie dzieci 5-letnich  

„ORGANIZUJEMY KĄCIK POCZTOWY W SALI”. 

 
 

Opracowała: Agnieszka Gajo 

nauczyciel Miejskiego Przedszkole nr 73  

im. Misia Uszatka w Katowicach 

 

Blok tematyczny: „Kto nam listy przynosi?”  

Temat dnia: „Organizujemy kącik pocztowy w sali”.  

P.P.:  I. 5) 6) 7);  II. 1) 8);  III. 1) 3) 4) 5) 7) 8) 9);  IV. 2) 5) 7) 8) 15) 20) 

Cele ogólne: 

➢ zapoznanie z pracą poczty i listonosza 

➢ poznanie wartości pracy listonoszy 

➢ utrwalenie znajomości własnego adresu zamieszkania 

➢ rozwijanie umiejętności przeliczania elementów zbioru 

➢ rozwijanie umiejętności współpracy w grupie 

Cele operacyjne (dziecko): 

➢ rozpoznaje i nazywa atrybuty listonosza 

➢ współpracuje z zespole podczas organizacji kącika pocztowego w sali 

➢ wypowiada się na temat treści wysłuchanego opowiadania 

➢ wykonuje kopertę i tworzy list dla swoich rodziców 

➢ podaje swój adres zamieszkania  

➢ przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia na pocztę 

➢ inicjuje zabawy tematyczne w kąciku pocztowym 

Formy pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna 

Metody pracy: wg Kupisiewicza: 

➢ słowne: rozmowa,   

➢ oglądowe: obserwacja, pokaz 

➢ czynne: zadań stawianych do wykonania, działalności praktycznej 

Środki dydaktyczne:  

➢ przyniesione przez dzieci: różne koperty i pocztówki, znaczki, przekazy pocztowe, torba, czapka 

listonosza, książka nadawcza, klaser za znaczkami, pieczątka z datownikiem  

➢ płyty z nagraniami: piosenek - „Listonosz”, „Chodzi listonosz”; z opowiadaniem „List do 

przyjaciela” B. Szurowskiej  

➢ pudełko po papierze ksero, farba czerwona, pędzle; wydrukowany symbol urzędu pocztowego, 

napis POCZTA i rozsypanka literowa POCZTA, klej 

➢ kolorowe koperty z naklejonymi oczkami jak na kostce do gry, kolorowe znaczki z papieru, 

klamerki do bielizny 

➢ papier samoprzylepny, kartki do rysowania, kredki, mazaki, znaczki na zwykły list 

➢ kasa i laptop (zabawki), pieczątki. 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Powitanie rymowanką „Cichuteńko już siadamy, bo zajęcia zaczynamy, cicho sza, cicho sza. Gdy  

cichutko usiądziemy dużo rzeczy się dowiemy. Cicho sza, cicho sza…” 

 

2. Wprowadzenie do tematu zajęć - rozmowa nt. „Kto nam listy przynosi?” 

Nazywanie atrybutów listonosza. Wypowiedzi dzieci na temat przyniesionych przedmiotów (różne 

koperty i pocztówki, znaczki, przekazy pocztowe, torba, czapka listonosza, książka nadawcza, klaser za 



znaczkami, pieczątka z datownikiem). Oglądanie ich, określanie do czego niektóre z nich są potrzebne 

listonoszowi i w jaki sposób ułatwiają mu pracę. 

(inspiracja, ilustracje: https://chomikuj.pl/renata.misia/POCZTA*2c+LIST+LISTONOSZ) 

 

* Podział dzieci na dwie grupy: 

I grupa- segreguje zgromadzone rzeczy i układa je w koszyczkach w wyznaczonym miejscu w sali w 

kąciku pocztowym.  

II grupa- maluje pudełko czerwoną farbą- „Skrzynka pocztowa”. Po pomalowaniu dzieci przyklejają na 

pudełku symbol urzędu pocztowego, kopertę i napis POCZTA z rozsypanki literowej według wzoru. 

Pozostawiają do wyschnięcia. 

 

3. Zabawa kołowa z piosenką „Listonosz”. 

(źródło: https://chomikuj.pl/ida_o2/piosenki+dla+dzieci/Zawody/listonosz,2455963636.mp3(audio)) 

Dziecko-listonosz spaceruje w środku koła z torbą i listem. Listonosz śpiewa: 

 „Listy roznoszę i paczki przynoszę, torbę bardzo ciężką na ramieniu noszę (2x) 

 Pozostałe dzieci śpiewają i klaszczą: „Kto dziś list dostanie, ten ma za zadanie listonosza zmienić rolą 

się zamienić (2x) Listonosz wręcza wybranemu dziecku list i następuje zamiana ról. (Jeżeli dzieci 

rozpoznają zapis swoich imion, listonosz może mieć w torbie koperty z imionami wszystkich dzieci i po 

wylosowaniu jednej z torby, wręcza ją właścicielowi, wówczas następuje zamiana ról).  

 

4. Słuchanie wiersza Magdaleny Tokaczyk  „List do babci”. Rozmowa na temat drogi listu od nadawcy 

do adresata. 

„List do Babci” 

Krzyś się dziś zastanawia 

 jak list do babci nad morze trafia? 

Otóż nic w tym nie ma niezwykłego 

gdy list napiszesz drogi kolego. 

Koniecznie na kopercie nadawcę oraz adres wpisz 

bo to wiadomo jest nie od dziś! 

Potem znaczek na kopercie przyklejamy 

i tak gotowy list do skrzynki wrzucamy. 

Albo na pocztę szybko ruszamy 

i w okienku Pani nasz list zostawiamy. 

A na poczcie listy są segregowane 

bo są w inne miejsca zaadresowane. 

Potem listonosz nasz list do adresata zawozi 

i koniec jest jego drogi. 

A babcia jest uradowana, 

bo otrzymała list od wnusia z samego rana. 

5. Zabawa ruchowo-matematyczna „Listy i znaczki”. 

Wybieramy kilkoro dzieci np. 4-5 to listy. Na listach naklejone są dwa kartoniki z kropkami jak na kostce 

do gry. Pozostałe dzieci to znaczki. W czasie piosenki „Chodzi listonosz”  (źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=XkTqgds1ZSM) dzieci spacerują po sali. Na przerwę w muzyce 

dzieci- znaczki ustawiają się wokół dzieci –listów, ale przy każdym dziecku-list może być tyle dzieci- 

znaczków, ile łącznie jest kropek na kopercie, którą trzyma dziecko- list.  

 

6. Zabawa matematyczna „Listy i klamerki”. 

Każde dziecko losuje jedną kopertę, następnie dzieci przypinają do niej klamerki do bielizny- zgodnie z 

naklejoną na kopercie liczbą oczek. W kolejnej rundzie dzieci przypinają do koperty klamerki w dwóch 

kolorach, zgodnie z liczbą oczek na każdej kostce. Następnie dzieci zamieniają się kopertami i zabawę 

powtarzamy. Jeśli dzieci sprawnie wykonują to zadanie możemy wprowadzić element rywalizacji- „Kto 

pierwszy ten lepszy”.  

https://chomikuj.pl/renata.misia/POCZTA*2c+LIST+LISTONOSZ
https://chomikuj.pl/ida_o2/piosenki+dla+dzieci/Zawody/listonosz,2455963636.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=XkTqgds1ZSM


 

7. Przygotowanie listów dla rodziców. 

Dzieci rysują dla rodziców dowolne obrazki, nauczyciel zapisuje słowa dzieci. Następnie składają 

przygotowane kartki- koperty wzdłuż linii i sklejają. Ozdabiają koperty mazakami lub kredkami. 

Nauczyciel zapisuje na kopercie podany przez dziecko jego adres zamieszkania i nakleja znaczek.  

 

8. Wyjście na pobliską pocztę i wrzucenie listów do skrzynki. Obserwacja pracy urzędnika pocztowego. 

Powrót do przedszkola.  

 

9. Zabawy dowolne w kąciku pocztowym.  

Dzieci samodzielnie organizują zabawy w kąciku. Wybierają dwoje dzieci, które będą pełnić rolę 

urzędników pocztowych, pozostałe dzieci to klienci poczty. Kupują koperty, pocztówki i znaczki  

(samodzielnie je tworzą na kawałkach papieru samoprzylepnego rysują mazakami dowolne wzory), 

„piszą” listy i wrzucają do skrzynki, którą wcześniej zrobiły. Listonosz po jej otwarciu roznosi listy 

adresatom (nauczyciel wpisuje imiona dzieci na kopertach).  

 

     
 

 
   

 

Kącik Pocztowy został zorganizowany w sali, podczas realizacji tygodniowego bloku tematycznego  



„Kto nam listy przynosi?”. Dostępny dla dzieci w wybranym przez nich momencie. Scenariusz 

przeznaczony do realizacji przez cały dzień pobytu dzieci w przedszkolu lub podzielony na mniejsze 

części do realizacji w ciągu całego tygodnia. 

 

 


