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1.  Rozmowa kierowana na podstawie wiersza  

M. Brykczyńskiego pt. „Na poczcie” 

 

Tekst wiersz. 

Czasem na poczcie ludzie się tłoczą 

Tak, że aż trudno uwierzyć oczom. 

O co im chodzi? Popatrzmy z bliska, 

Żeby odpowiedź jasną uzyskać: 

Pierwszy na wagę kładzie dwie paczki, 

Drugi do listów przykleja znaczki, 

Trzeci wysyła list polecony, 

Czwarty - telegram pilny do żony, 

Piąty pieniądze wpłaca na konto, 

Szósty zadzwonić chce do Toronto... 

Siódmy zapomniał po co tu przyszedł, 

Więc usiadł w kącie i wierszyk pisze 

I może skończy pisać, nim zaśnie, 

A to ten wierszyk o poczcie właśnie. 

 

Pytania do wysłuchanego wiersza: 

- Jakie sprawy możemy załatwić na poczcie? 

- Co, oprócz listów, wysyła się pocztą? 

- Czego nie można wysłać pocztą? Dlaczego? 

- Jakie współczesne formy listu nie zostały uwzględnione w wierszu? 

- Jaki jest najszybszy sposób przesłania wiadomości? 

 

Historyjka obrazkowa  
Dziecko układa ilustracje według chronologicznej kolejności. Dziecko opisuje co 
przedstawiają ilustracje.  
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr  14 - ćwiczenie równowagi  

 

Do wykonania ćwiczeń potrzebne będzie dowolne puste pudełko  

 

I. 1. Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe i wyprostne: Spróbujcie iść ostrożnie, 
powoli, z pudełkiem na głowie. 
2. Zabawa ożywiająca: Samochody. Trzymajcie pudełko jak kierownicę samochodu.  
II. 3. Ćwiczenie tułowia — skłony w przód: Spróbujcie nie uginać kolan, kiedy 
skłaniacie się w przód. 
4. Ćwiczenie mięśni brzucha: Usiądźcie odsuńcie pudełko stopami i przysuńcie do 
siebie. Zróbcie tak kilka razy, ale pamiętajcie, że trzeba siedzieć ładnie mieć proste plecy.  
5. Toczenie krążka: Potoczcie pudełko przed sobą i w rożnych kierunkach.  
6. Ćwiczenie równowagi: Spróbujcie stanąć i położyć pudełko na kolanie. Komu udało się 
chwilę postać? Komu pudełko nie spadło z kolana? Zróbcie to samo stojąc na drugiej nodze. 
7. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Połóżcie się na brzuszku i wyciągnijcie ręce z pudełkiem w 
przód. Unieście lekko ręce proste wraz z pudełkiem.  Jeśli się wam to uda, trzymajcie nogi 
złączone. 
8. Skoki: Pochód pajaców. Połóżcie różne pudełka na ziemi równo jeden za drugim, w 
odległości kroku, i stańcie szybko przed nimi w kolejce. Skaczcie teraz jak pajace: nad każdym 
pudełkiem rozkrok za pudełkiem doskok (nogi razem).Róbcie to wolno, zachowując odstępy, 
a na pewne się uda. 
III. 9. Ćwiczenie stóp: Obracanie naleśników. Usiądźcie skulnie, chwyćcie dowolnie 
stopami krążek i obracajcie nim jak naleśnikiem. 
10. Ćwiczenie rytmu: Wstańcie i maszerujcie po obwodzie koła. Spróbujcie wystukiwać 
rytm kroków o pudełko. 
 

 

3. Karty pracy - str. 32 


