
WTOREK – 12.05.2020 r.    

Temat dnia: Mały ślimak.

1. Zabawa ruchowa z wierszem „Ślimak, ślimak, pokaż rogi…”

Dziecko słucha tekstu popularnego wierszyka i powtarza dowolną 

czynność prezentowaną przez Rodzica.

 Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 

Dam ci sera na pierogi, 

Jak nie sera, to kapusty, 

Od kapusty będziesz tłusty. 

2. Oglądanie ilustracji przedstawiającej ślimaka.

Rodzic pokazuje dziecku ilustrację przedstawiającą ślimaka. 

Wspólnie omawiają jego wygląd, zwracają uwagę na muszlę – jego dom, 

który nosi na plecach. R. opowiada dziecku, co jedzą ślimaki. Mówi także,

gdzie można ślimaki spotkać. Zwraca uwagę na sposób poruszania się 

ślimaka – dziecko naśladuje ruchy wykonywane przez ślimaki (załącznik 

poniżej). 

3. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Ślimaczki”.

Dziecko porusza się powoli jak ślimak – pełza po dywanie. Na 

mocne uderzenie w bębenek, ślimak chowa się do muszli – dziecko zwija 

się w kłębek na dywanie.

4. Wysłuchanie, omówienie i nauka piosenki „Na łące”, sł. i muz. J. 

Pietrzak.



Dziecko siedzi na dywanie, na którym leżą obrazki przedstawiające 

zwierzęta żyjące na łące (motyla, żabę, bociana, ślimaka, biedronkę, 

konika polnego – załącznik poniżej) i słucha piosenki (załącznik – utwór 

do użytku własnego, tylko na potrzeby wykonania zadania w domu z 

dzieckiem ). Następnie wskazuje obrazek, który przedstawia żabę, motyla 

i bociana (bohaterów piosenki), opowiada o tym, co wydarzyło się na łące 

(R. wyjaśnia słowa: obiad kąpie się) i uczy się piosenki ze słuchu. 

„Na łące”, sł. i muz. J. Pietrzak 

1. Dziś na łące trwa zabawa, 

fruwa motyl, skacze żaba.       

Bociek chodzi wkoło stawu,  

pewnie szuka tam obiadu.

Refren 

Kle, kle, kle, 

 kle, kle, kle,      

 bociek żabkę zje.   

2. Żabki skaczą i kumkają,  

 na bociana uważają. 

Nagle wszystkie – hop do stawu,      

został bociek bez obiadu.   

Refren 

Kle, kle, kle...     

obiad kąpie się.    



5. Zabawa ruchowa Przewrócony ślimak.

Dziecko porusza się po pokoju, naśladując ślimaka. Na hasło: hop! 

ślimak przewraca się na plecy i leży w bezruchu. Na hasło: bęc! ślimak 

znów zaczyna powoli spacerować. 

6. Zabawa rozwijająca sprawność manualną Muszla ślimaka.

Dziecko siada do stolika i dostaje kawałek plasteliny. Na stole robi 

cienki wałek z plasteliny, a następnie na kartce papieru formułuje z niego 

muszlę ślimaka. Dziecko do swojej muszli może dorysować nogę ślimaka 

z głową i czułkami. 

                                        

              



    

       

        

                               

                

                                     



                



                            

                  



                      

                      


