
 

TEMAT TYGODNIA: Lato  

TEMAT DNIA: Ślimak, ślimak pokaż rogi… 

19.06.2020 r. (piątek) 

Potrzebne materiały: nożyczki, 2 białe kartki papieru. 

 

Kochane dzieciaczki czy pamiętacie kto jest umieszczony w logo naszego 

przedszkola? Mała podpowiedź:  

 

O nocleg nie prosi, 

wędruje po świecie. 

Bo swój domek nosi 

na własnym grzbiecie. 



 

Zgadza się – ślimak.  

Dziś zapoznamy się z nim nieco bliżej… 

 

1.  „Masaż ślimaków" – zabawa relaksacyjna. 

Rodzic siada za dzieckiem i na plecach dziecka rysuje palcami treść wierszyka: 

Ślimak, ślimak, wystaw rogi - na plecach rysuje spiralę, 

dam ci sera na pierogi - naciska opuszkami dwóch rozstawionych palców, 

Jak nie sera, to kapusty - końcami palców zataczamy koło, 

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

Następuje zamiana ról. 

 

2. „Ślimaki" – zabawa dydaktyczna na podstawie ilustracji. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazki różnych ślimaków. Zaczyna od tych ze 

skorupą i pyta: Co to jest? Czyta jak się nazywają i pyta gdzie można je 

spotkać?  Następnie pokazuje zdjęcia ślimaków bez skorup i pyta: czym różnią 

się te ślimaki od poprzednich? Następnie omawia budowę ślimaka i krótko 

opowiada o winniczku – najczęściej spotykanym ślimaku w Polsce: „Winniczek 

jest największym polskim ślimakiem lądowym, to mięczak. 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.” 



 

Winniczek 

 

 

Ślimak żółtawy 



 

 Wstężyk ogrodowy 

 

 

Ślinik wielki 



 

Pomrów błękitny 

 

 
Budowa ślimaka 

 

3. „Spacer ślimaków" - zabawa ruchowa. 

Dziecko „ślimak" czworakując porusza się w różnych kierunkach. Na hasło 

„ślimak rozgląda się" - zatrzymuje się w miejscu, przechodzi do leżenia 

przodem, nogi pozostają na dywanie, unosi się na dłoniach wyciągając jak 

najwyżej głowę, spogląda w różne strony. Na hasło „ślimak odpoczywa" – 

chowa się do muszli czyli zwija się w kulkę. 

 



4. „O ślimaku dziwaku”- określanie położenia ślimaczka względem kartki. 

Dziecko wycina ślimaka i przygotowuje 2 białe kartki.  

 

 

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.  „Ślimaczki z papieru” – praca techniczna. 

Do wyboru kilka propozycji: 

https://www.youtube.com/watch?v=4bf3m81I3U4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4bf3m81I3U4


6. „Ślimak”-  ćwiczenia grafomotoryczne. 

Dla dzieci 3, 4 –letnich: 

 

 

 

 

 

 



Dla dzieci 5, 6 –letnich: 

 



 

7. „Ślimak” – rysowany wierszyk – dla chętnych dzieci: 

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

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY! 

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

