
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

11.05. – 15.05.2020r., 6h. lekcyjnych 

Klasa IV,V,VI A 

Temat: Uczymy się wypełniać dokumenty 

- Moje dane osobowe; 

- Druki urzędowe; 

- Wysyłanie kartki, listu; 

- nabywanie umiejętności adresowania listu; 

- nabywanie umiejętności matematycznych: cyfra 12 

Witam serdecznie na naszych zajęciach z Funkcjonowania Osobistego i Społecznego. 

Postaram się przybliżyć temat o danych osobowych. Odwiedzimy Urząd Pocztowy, 

nauczymy się jak adresować kopertę oraz  gdzie i w jaki sposób można wysłać list. 

 

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jakie obowiązki wykonuje Pracownik 

obsługi Klienta Poczty Polskiej? To osoba, która obsługuje Was po 

przyjściu do placówki. Obejrzycie i przekonajcie się, że nie jest to wcale 

taka łatwa praca, jakby się mogło wydawać! 

Zapraszam serdecznie na film, w którym dowiemy się jak działa poczta, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tUElyv8LlGA  

 

 

 

A czy wiecie jak zaadresować list? Tego dowiemy się z filmu edukacyjnego, który 

dokładnie nam o tym opowie i pokaże. 

https://www.youtube.com/watch?v=tUElyv8LlGA


Poniżej podaję link do filmu. Zapraszam  

Jak zaadresować list ?  

https://www.youtube.com/watch?v=FqCUjm7fMqU 

dowiedzieliśmy się o tym, że: 

W lewym, górnym rogu należy umieścić dane nadawcy (osoba, która 
wysyła list), takie jak: 

1. imię i nazwisko nadawcy. 

2. ulica, numer domu i mieszkania. 

3. kod pocztowy i miejscowość 

  

W prawym, dolnym rogu (ale nie na samym dole) należy umieścić dane 
odbiorcy (osoba, która odbiera list, inaczej adresat), takie jak: 

1. imię i nazwisko 

2. ulica, numer domu i mieszkania 

3. kod pocztowy i miejscowość 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FqCUjm7fMqU


 

Moi Drodzy Posłuchajcie wesołego wiersza o Grzesiu i jego przygodzie z 

listem, po wysłuchaniu oraz przeczytaniu odpowiedzcie na pytanie – czy 

Grzesiowi  udało się wrzucić list do skrzynki? Zapraszam do wysłuchania 

wiersza: 
 https://www.youtube.com/watch?v=GsC4H5xPdV8  
 
 

 
 

 

,,O GRZESIU KŁAMCZUCHU I JEGO CIOCI” Julian Tuwim 

 

- Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? 

- List, proszę Cioci? List? Wrzuciłem, Ciociu miła! 

- Nie kłamiesz Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie! 

- Jak Ciocię kocham, proszę Cioci, że nie kłamię! 

- Oj Grzesiu, kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci! 

- Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę Cioci! 

- Wuj Leon czeka na ten list więc daj mi słowo. 

- No słowo daję! I pamiętam szczegółowo: 

List był do wujka Leona, 

A skrzynka była czerwona, 

A koperta.. no taka... tego... 

Nic takiego nadzwyczajnego, 

A na kopercie nazwisko 

I Łódź, i ta ulica z numerem, 

I pamiętam wszystko: 

Ze znaczek był z Belwederem, 

A jak wrzucałem ten list do skrzynki, 

To przechodził tatuś Halinki, 

I jeden oficer tez wrzucał, 

Wysoki - wysoki, 

Taki wysoki, ze jak wrzucał to kucał. 

I jechała taksówka... i powóz... 

I krowę prowadzili... i trąbił autobus, 

I szły jakieś trzy dziewczynki, 

https://www.youtube.com/watch?v=GsC4H5xPdV8


Jak wrzucałem ten list do skrzynki... 

Ciocia głową pokiwała, 

Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia: 

- Oj Grzesiu, Grzesiu! 

Przecież ja ci wcale nie dałam 

Żadnego listu do wrzucenia!... 

 

Czy podobał się wam wiersz o Grzesiu, wykonajcie rysunek do wiersza. 

 

Moi drodzy na zakończenie, jak zwykle podaję karty pracy  (ćwiczenie  54 w 

nauczaniu zdalnym) do wykonania przez Was, oczywiście na miarę możliwości. 

A poniżej między innymi  cyfra 12. 

 

 

 

Dziękuję serdecznie za wspólną zabawę oraz naukę. 

Pozdrawiam serdecznie wasza pani Ania G. 

 

 
POWODZENIA 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Policz i napisz cyfrę 12 

 

 



 

 

 



 

 


