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WTOREK- 19.05 

TEMAT: „O ślimaku-dziwaku” 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Dziecko:  

- formuje z plasteliny ślimaka 

- z uwagą słucha wiersza 

- zna podstawowe wiadomości na temat winniczka 

- nazywa części ciała ślimaka winniczka  

- określa położenie nad, pod, w, na, między,  obok, lewa, prawa 

- odróżnia dźwięki wysoki i niskie  

 

1. „Ślimaczek” - formowanie z plasteliny 

Dziecko lepi ślimaki z plasteliny/ciastoliny  

Można wykorzystać filmik  Link: https://www.youtube.com/watch?v=xxd5sm7ESU4 

 

2. Ćwiczenia poranne „Aktywna zabawa z Pipi” (do codziennego wykonywania w tym 

tygodniu) 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
 

3. „Ślimak”- wysłuchanie wiersza  

„Ślimak”   Arkadiusz Łakomiak 

Ślimakowi ciężko w świecie, 

kiedy nosi dom na grzbiecie; 

w środku książek tyle zmieścił, 

że w nim sam się ledwo mieści. 

 

Gdy w pobliżu człowiek tupie, 

szybko chowa się w skorupie. 

Zerka potem po kryjomu, 

czy mu nikt nie zniszczył domu. 

 

Wieczorami - na fotelu 

(tak jak robi to niewielu) 

siada wesół, w świetle świeczki, 

aby czytać swe bajeczki. 
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Nagle... zasnął nasz bohater, 

co na plecach nosi chatę; 

boczek tylko często zmienia, 

chrapie, że aż dudni ziemia! 

 

Niech więc każdy mu wybaczy, 

że w czytaniu się ślimaczy. 

Pospolity, brzuchonogi 

mięczak z niego, choć ma rogi. 

 
Kilka słów o winniczku 

Winniczek jest największym polskim ślimakiem lądowym. Na wolności żyje do 8 lat, a                       

w hodowli nawet do 35 lat. Bywa mylony z objętym ochroną ślimakiem żółtawym. W Polsce 

został rozprzestrzeniony przez zakonników. We Francji winniczek uważany jest za przysmak.  

 

4. „O ślimaku dziwaku”- określanie położenia ślimaczka 

Dziecko wycina ślimaka i przygotowuje 2 białe kartki.  
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Rodzic mówi dziecku gdzie ma umieścić ślimaczka np.: Umieść ślimaka między kartkami, 

umieść ślimaka nad kartką, umieść ślimaka pod kartką itp. 

Wykorzystujemy pojęcia : nad, pod, obok , na , między , po lewej, po prawej itp.  

 

5. „Dźwięki wysokie i dźwięki niskie” - improwizacje muzyczno – ruchowe 

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 
 

6.  „Ślimaki i ślimaczki”- karta pracy – ćwiczenia grafomotoryczne – patrz załącznik 1  

 

7. „Ślimak”- masażyk z wykorzystaniem rymowanki 

Rodzic wypowiada wierszyk i pokazuje, jakie ruchy należy wykonać na plecach, wzajemnie 

wykonują sobie masażyki na plecach. 

Ślimak, ślimak, wystaw rogi  - na plecach rysujemy spiralę 

dam ci sera na pierogi - naciskamy opuszkami dwóch rozstawionych palców 

Jak nie sera, to kapusty - końcami palców zataczamy koło 

od kapusty będziesz tłusty - otwartą dłonią ślizgamy się po całych plecach 

 

8. „Ślimak” – rysowane wierszyki – dla chętnych  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4 

 

 

 
Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi  zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania             

i wysyłać e-mailem na adres grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  
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Załącznik 1 

 

 


