
 

20.05.2020r. środa 

Dzień dobry Wszystkim! Dziś już ostatni mieszkaniec łąki do poznania: ślimak  

 

Przebieg zajęć:  

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy 

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Czy są chmury? Czy pada deszcz? Czy świeci 

słońce? 

3.Dziś jest środa. Ten dzień oznaczony jest kolorem białym. Proszę poszukać wraz z dzieckiem koloru 

białego w swoim otoczeniu, na ubraniu. 

4. Zagadka o ślimaku: 

„Moja chałupka, 

to jest skorupka! 

Po świecie z nią chodzę, 

drzwiczki mam na nodze.” 

Ślimak żyje w wodzie i na lądzie. Ślimaki głownie żywią się roślinami żywymi i martwymi. Można je 

spotkać najczęściej po deszczu, ponieważ wtedy mają okazję, aby się napić wody. Ślimaki poruszają 

się baaardzoooo wooolno. Na grzbiecie mają skorupkę, która jest ich domkiem i schronieniem.  

Słynny wierszyk rymowanka o ślimaku: „Ślimak, ślimak pokaż rogi, dam Ci sera na pierogi. Jak nie sera 

to kapusty, od kapusty będziesz tłusty”. 

5. Do posłuchania: 



Piosenki o ślimaku: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lGUe3YfFcdI  

https://www.youtube.com/watch?v=ps8HvMiEMsc  

https://www.youtube.com/watch?v=SZW8efW3Axs  

ślimak winniczek (przyroda pod lupą)  https://www.youtube.com/watch?v=OwVOVVOSzsU  

6. Zabawa ruchowa „Przewrócony ślimak”. 

Dziecko pełza (w miarę możliwości dziecka) po dywanie na brzuchu. Na dźwięk uderzenia w 

tamburyno/bębenek dziecko przewraca się na plecy. (jeśli trzeba proszę pomóc dziecku w wykonaniu 

ćwiczenia) 

7. Praca plastyczna  

Potrzebne będą: płyta CD, klej, kartka A4, wycięty beżowy tułów ślimaka (można wydrukować i 

wyciąć z karty pracy poniżej)  

Wycięty tułów przyklejamy na kartkę A4. Nad nim przyklejamy płytę CD (skorupka ślimaka). Można 

pomalować farbą płytę CD, wtedy skorupka ślimaka będzie weselsza.  

Można dorysować oczy i buźkę ślimakowi. 
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8. Karta pracy: 

POKOLORUJ WEDŁUG WZORU 

     

 

 

W załączniku znajdują się PSC-y poznanych zwierząt. (przydadzą się nam w piątek na zajęciach) 

Zachęcam do wysyłania zdjęć prac i dzieci na domowo393@gmail.com 

Pozdrawiam serdecznie! 

mailto:domowo393@gmail.com

