
Witajcie drogie  dzieci i Rodzice! Posłuchajcie pewnej historii, która wydarzyła się całkiem niedawno   

    

  Przyroda na dobre obudziła się do życia. Panie Małgosia i Jola szły do przedszkola, podziwiały kwiaty rosnące na 

rabatach i kwitnące drzewa. Spoglądały na piękna zieloną trawę, na której krople rosy odbijały promienie słońca. 

Nagle przystanęły. Środkiem alejki wiodącej do przedszkola wędrował ślimak winniczek. 

      - Zabierzemy go do przedszkola, dzieci które wkrótce przyjdą będą miały niespodziankę. Powiedziały. 

Pani Jola delikatnie położyła ślimaka na liściu łopianu, a pani Małgosia urwała świeżych mleczy i trawę. 

Zaniosły ślimaka do przedszkola i umieściły w kąciku przyrody. Ślimak natychmiast schował się w skorupkę, swój 

domek. Tam czuł się bezpiecznie, bo jego muszla jest twarda, chropowata i dobrze go chroni. Odpoczywał po 

długiej podróży. 

Po dłuższej chwili ślimak wyszedł z muszli i z zaciekawieniem przyglądał się Paniom swoimi oczami, 

umieszczonymi na wyciągniętych czułkach. Musiał być bardzo głodny, bo jego stopa mocno przyległa do liścia. Z 

apetytem zjadał soczyste mlecze. Połykał je powoli, a jego czułki śmiesznie przekrzywiały się w różne strony, jakby 

bacznie wszystko obserwował. Kiedy Panie pójdą do domu, ślimakowi pewnie będzie smutno. 

- W naszym przedszkolnym ogródku jest dużo kwitnących kwiatów, a trawa tworzy bujny i pachnący dywan. 

Pani Małgosia ułożyła bezpiecznie ślimaka na dłoni - Mam pomysł, zanim dzieci wrócą do przedszkola, nasz ślimak 

będzie mieszkał na rabatach, niech się u nas zadomowi. Zanieśmy go do ogrodu, tam będzie się czuł, jak u siebie na 

łące.  

 

 
 

Tak też się stało. Ślimak, kiedy tylko poczuł pachnącą trawę, zsunął się z liścia i zniknął na trawniku. 

 

Drogie dzieci czy podobało Wam się opowiadanie? Odpowiedzcie na pytania, które przygotowałyśmy dla Was. 

Kto szedł do przedszkola? 

Co podziwiały w drodze do przedszkola panie Małgosia i Jola? 

Kto szedł środkiem alejki? 

Co zrobiły panie? 

Co jedzą ślimaki? 

Gdzie ślimak czuł się bezpiecznie?  

Gdzie znajdują się oczy ślimaka? 

Gdzie śpi i odpoczywa ślimak? 

Ile nóg ma ślimak? 

 

Przewrócony ślimak  

Zapraszamy Was do zabawy ruchowej. Potrzebny nam będzie utwór muzyczny, albo dwie łyżki, na których 

jeden z uczestników wystukiwać będzie rytm.   Oto link do muzyki, która może Wam się przyda i wykorzystacie 

ją podczas zabawy. 

 

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

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


Zabawa polega na tym, że dziecko pełza po podłodze na brzuchu w rytmie muzyki, lub rytmu wystukiwanego 

na łyżkach.  Kiedy akompaniament ucichnie, ślimak przewraca się na plecy. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

Rymowanka 

Zapraszamy do zabawy z rymowanką o ślimaku. Jej tekst można mówić: cicho-głośno; cienkim głosem-grubym  

głosem; szybko-wolno; dzieląc słowa na sylaby lub zaśpiewać, wymyślając własną melodię.  

Ślimak, ślimak pokaż rogi 

Dam ci sera na pierogi 

Jak nie sera to kapusty, 

Od kapusty ślimak tłusty. 

 

Praca plastyczna „Ślimak” 

Do wykonania ślimaków potrzebne nam będą: płyta CD (lub papierowy talerzyk), plastelina, 2 ziarenka pieprzu,  

kolorowy papier, nożyczki i klej. 

Płyta (talerzyk) to muszla ślimaka, którą ozdabiamy kolorowym papierem. Nogę ślimaka oraz liść (trawę), na  

których go posadzimy wycinamy również z kolorowego papieru.  

Ślimaka można też wykonać z plasteliny. Wałkujemy plastelinę na cienki wałeczek, który lekko wyginamy w  

Górę. Na jednym z końców wałeczka formujemy czułki i mocujemy na nich oczy z pieprzu. Pozostałą część 

wałeczka zwijamy spiralnie, kształtując jego muszlę. Gotowe ślimaki mogą dołączyć do mieszkańców łąki, które  

zrobiliście wczoraj. 

 

Kończąc dzisiejsze spotkanie, zapraszamy do obejrzenia filmu o ślimaku  Obserwacja tych zwierząt jest  

bardzo ciekawa. 

 

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

 

Życzymy Wam miłej zabawy. Serdecznie pozdrawiamy - panie Małgosia i Jola 

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

