
MONTA Ż SŁOWNO-MUZYCZNY
+(konkurs dla klas)

z okazjiDNIA Ł ĄCZNOŚCIOWCA
przygotowany i przedstawiony 18.10.2000r.
przez ILONĘ BIEDAK i dzieci z klasy III

WYSTĘPUJĄCY: klasa III( 13 osób),liczbę
występujących można dowolnie zmieniać

DEKORACJA: w tle napis Dzień Łącznościowca
i data, obok powiększone wielokrotnie druki pocztowe
m.in. telegram, przekaz pieniężny, dowód nadania
paczki i listu poleconego itd.
Obok – stoisko na wzór okienka pocztowego z napisem:

Naczelnik Poczty, Doręczyciel.

REKWIZYTY: przebranie listonosza dla jednego z
uczniów, koperty, pocztówki, znaczki, druki, telefon,
karton, papier, sznurek, długopisy, stoliki, krzesła,
Laurka dla pani Zosi

Wykorzystano wiersze wielu autorów, niektóre z nich
skrócono, w innych zmieniono fragmenty
dostosowując je do potrzeb.

Gość: Zaproszona pani Zosia Andrzejewska, listonosz z
naszego rejonu – ciocia Krzysia



Wędrówka listu

Do Tereski do Krakowa
Pisze Janka ze wsi Młynki
Trzeba list zaadresować Teraz jazda samochodem
Potem wrzucić go do skrzynki Do rozdzielni list już doszedł

I co dalej? W chwilę potem
Teraz list wędrować będzie, powędrował z listonoszem
A z nim innych listów wiele
Już w pocztowym jest urzędzie Zabrzmiał dzwonek w drzwiach Tereski
Już na znaczku ma stempelek Wielka radość dla dziewczynki:

List ze znaczkiem ma niebieskim,
Już na dworzec kolejowy to od Janki ze wsi Młynki
Długi pociąg wpadł ześwistem
O tu wagon jest pocztowy
W tym wagonie jadą listy

Dz. Mateusz o czym myślisz ?
Kim można zostać będąc leniem ?

Interesuje mnie szalenie,
Kim można zostać będąc leniem

Hutnikiem? W hucie skwar za duży.
Praca przy ogniu bardzo nuży

Rybakiem? To nie łatwa sprawa.
Rybak oświcie musi wstawać

Rolnikiem? Wżadnym razie,
Przecież rolnik ma dużo pracy w lecie

Kowalem? Też się nie opłaca, Śpiącym rycerzem? Tak pasuje
Kuć młotem to męcząca praca W tym fachu leń się dobrze czuje.

Lekarzem też nie, lekarz bowiem A może listonoszem?
Musi się martwić cudzym zdrowiem

No coś ty listonoszem! Nie, nóg szkoda
Na to by biegać wciąż po schodach

Dz. A to kto? To chyba Michał, ale się przebrał! Wchodzi przebrany uczeń )



Dzieci śpiewają I zwrotkę piosenki, a Michał - listonosz refren

„ Chodzi listonosz ‘’
I refren:

Chodzi listonosz tu i tam Dzień dobry, dzień dobry,
Puka do mieszkań stuk witam pana !
Ja listonosza dobrze znam Czy niesie pan w torbie listy dla nas?
Dzień dobry mówię mu Torba jest wypchana aż do dna,

I dla nas i dla nas list pan ma.

List

Moja mama dziś dostała
List od cioci Danki z Łodzi
A ja siedzę i rozmyślam
Kto ten list do skrzynki włożył?

Może przyniósł go gołąbek ?
Może pliszki go wrzuciły ?
Nie, nie ptaki listy noszą, Urzędnicy posortują listy,
Lecz listonosz bardzo miły Karty, duże paczki,

Dadzą stempel i odeślą
Gdy napiszesz list lub kartkę Całą pocztę wnet na stację
Kolorowy dodasz znaczek
Wrzucasz go do skrzynki, która Mkną pociągi w różne strony
Jest na poczcie, nie inaczej! Do miast i do wsi

A znajomy pan listonosz
Stanie z listem u twych drzwi

II zwrotka piosenki
Wysłał marynarz listy dwa
Listy za siedem mórz Refren...
Już je listonosz w torbie ma
Ludziom roznosi już

Dz. Znamy już drogę listu i paczki, ale jak ten list napisać i co zrobić,
żeby doszedł do właściwej osoby ?



Jak napisać i wysłać list?

Weź papieru kartkę białą
Równym pismem zapisz całą
Data, miejscowość po prawej stronie
Po lewej napisz Szanowny Panie,
Najdroższa Mamo, Bracia Kochani,
Miły Kolego lub Droga Pani!
Po tym już pisać możesz, co chcesz,
A co napisać to sam już wiesz.
Kończąc list dodaj: do zobaczenia,
Załącz uściski i pozdrowienia,
Podpisz się ładnie i list swój złóż,
Złożony do koperty włóż.
Gdzie list doręczyć, poczta odgadnie,
Jeżeli adres podasz dokładnie;
Imię, nazwisko- bardzo czytelnie,
Poczta, ulica- wszystko oddzielnie,
Domu, mieszkania, kodu numery,
Adres nadawcy i znaczki cztery,
Trzy, dwa lub jeden- to już zależy
Jak długą drogę list ma przemierzyć.

III zwrotka piosenki refren...

Chodzi listonosz całe dnie,
Drogę ma długą, złą,
Więc, gdy u ciebie zjawi się
Ładnie przywitaj go.

Listonosz

On ludziom co dzień listy nosi,
Bo tak od wieków robią listonosze.

Chodzi z listami dzień calutki-
W jego torbie radości i smutki.
Czasem się dziwię jak się zmieści
W niej tyle najróżniejszych wieści.

Gdy z wieścią złą jest przed domem,
Wtedy jego torba waży chyba całą tonę –



A kiedy z radością wchodzi na podwórko,
Staje się lekka niczym jedno piórko.

Od lat przemierza te same ulice
I powierza ludziom ich tajemnice.
Zna tu wszystkie dzieci najdokładniej
I tyle o nas wie,że nikt nie zgadnie.

Dz. Ale chyba zapomnieliście o naszym gościu!
Pamiętamy, pamiętamy i ostatni wiersz dla gościa mamy.

Tatuś (ciocia, pani ) listonosz

Ja wiem,że pani Zosia jest Mikołajem
Ona co dzień ludziom paczki rozdaje.
Z workiem prezentów chodzi od rana
Pęka od listów torba skórzana.

W największeśniegi, w największe błoto,
Ciocia Zosia – Mikołaj chodzi piechotą
Lub na rowerześpieszy,
Aby nie opóźnić ważnej depeszy

I w domu listonosz torbę odmyka
- masz tu dziewczynko, numer „Świerszczyka’’
a potem jeszcze dodaje skromnie
numer „Świerszczyka’’ z wierszykiem o mnie.

Dzieci przeprowadzają wywiad z listonoszem.
( propozycje pytań )
1. Jak inaczej nazywamy listonosza ?
2.Jak długo, czyli od ilu lat jest pani listonoszem ?
3.Jakie obowiązki ma doręczyciel ?
4.W jakim rejonie pani pracuje ?
5.Czy obliczyła pani ile kilometrów pokonuje dziennie ?
6. Co najbardziej lubi pani w swojej pracy ?
7.Czy mogłaby pani opowiedzieć najciekawsze lub najśmieszniejsze
wydarzenie, które ją spotkało ?
8.Czego nie lubi pani w swojej pracy ?
9.Czym jeszcze zajmuje się poczta ?
10.Oczym wszyscy powinni pamiętać, chcąc korzystać z usług poczty?



ZADANIA KONKURSOWE - przedstawiciele klas (np.4)

(propozycje)

KLASA I- należy wybrać ze zgromadzonych kopert i kartek pocztowych te
prawidłowo zaadresowane i nakleić w odpowiednim miejscu znaczek.

KLASA II –powinna samodzielnie zaadresować list.

KLASA III-adresuje kartkę pocztową na adres szkoły.

KLASA IV- adresuje list polecony i wypełnia stosowny druk

KLASA V - wypełnia prawidłowo przekaz pieniężny (korelacja z matematyką)

KLASA VI- pakuje paczkę, adresuje, wypełnia dowód nadania.

NAD KONKURSEM CZUWA PROWADZĄCA I PANI LISTONOSZ

Na zakończenie klasy otrzymują dyplomy, a pani listonosz dziękujemy
kwiatami i laurką.


