
 

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa maluchów 

 20.05.2020 

 

Temat: Ludzie listy piszą, a listonosze donoszą 

 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

 

 

1.   „Wrzucamy listy” – zabawa z podskakiwaniem. Dzieci maszerują i biegają. Na 

hasło: Wrzucamy listy – wyciągają w górę rękę „z listem”, podskakują wysoko i 

naśladują wrzucanie listu do skrzynki. Zabawa jest powtarzana kilka razy, ze zmianą 

ręki.  

 

2. „Koperty” – porównywanie rozmiaru kopert, układanie według wielkości 

wzrastającej lub malejącej. Przygotujcie dla dzieci koperty w różnych rozmiarach. 

Dzieci krótko opowiadają, do czego służą koperty, co się z nimi robi. Wskazują 

koperty największe i najmniejsze. Następnie układają koperty od najmniejszej do 

największej i odwrotnie.  

 

3. „Jestem muzykantem” – wysłuchanie i omówienie treści piosenki. Rodzic wyjaśnia 

dzieciom słowo „dyrygent” i funkcję, jaką pełni dyrygent w orkiestrze (osoba 

kierująca wykonaniem utworu muzycznego przez orkiestrę lub chór). Dzieci 

powtarzają słowa piosenki i gesty naśladujące grę na instrumentach. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0 

Jestem muzykantem 

 

Jestem muzykantem - konszabelantem, 

my muzykanci-konszabelanci. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0


Ja umiem grać, my umiemy grać. 

- A na czym? -Na pianinie. 

A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no, 

A pianino, i no, i no, a pianino, bęc! 

 

Jestem muzykantem - konszabelantem, 

my muzykanci-konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

- A na czym? - Na bębenku. 

A bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek e-nek, e-nek, 

a bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek, bęc! 

 

Jestem muzykantem - konszabelantem, 

my muzykanci-konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

- A na czym? - Na puzonie. 

Na puzonie, -onie, -onie, na puzonie, -onie, - onie, 

na puzonie, -onie, - onie, na puzonie, bęc! 

 

Inna wersja tej popularnej piosenki 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

Na flecie, na flecie 

Firlalalajka, firlalalajka 

firlalalajka, firlalalajka bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

na bębnie, na bębnie 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

Na trąbce, na trąbce 

trutu tutu, trutu tutu 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 



Ja umiem grać i my umiemy grać: 

na skrzypcach, na skrzypcach 

cimci ricci, cimcci ricci 

trutu tutu, trutu tutu 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

4. „Listonosz” – wysłuchanie wiersza M. Terlikowskiej, przybliżenie dzieciom postaci i 

zawodu listonosza. 

 

Listonosz  

 

Przez ulice długie,  

od samego rana,  

idzie pan listonosz,  

torbę ma wypchaną. 

 Czy pogoda,  

czy dzień mglisty 

 pan listonosz nosi listy.  

Stuku-puku – proszę wpuście listonosza. 

 Pan listonosz listy niesie,  

nie pomyli się w adresie.  

 

Maria Terlikowska 

 

 

 



 
 

– Czym zajmuje się listonosz? 

 – Na czym polega jego praca?  

– Jak chodzi ubrany?  

– Co ze sobą nosi?  

 

Dzieci dzielą się swoją wiedzą, rodzic, w razie konieczności, uzupełnia ich 

wiadomości. W załączniku znajdą również Państwo drogę listu,  

 

5.  „Znaczki pocztowe” – ćwiczenie sprawności manualnej, rysowanie znaczka po 

śladzie i projektowanie obrazka.  Proszę zapoznać dzieci z wyglądem znaczka 

pocztowego, po czym poprosić aby dziecko samo zaprojektowało swój znaczek 

(załącznik).  

 



 
 

6. „List” – zabawa logorytmiczna. Dzieci recytują rymowankę ze zmiennym tempem 

(raz wolno, raz szybko) i ze zmienną dynamiką (raz cicho, raz głośno): 

 

 Do lisicy myszka mała  

list na liściu napisała.  

 

7. Dla chętnych udostępniam w załączniku karty pracy do wyboru . 

Powodzenia 

 


