
Zajęcia 27 piątek Promyczki „ Ślimak, Ślimak pokaż 

rogi” 

1. „Ślimak”- poznanie ślimaków bez muszli i z muszlą, oglądanie zdjęć, porównywanie, 

prostowanie mitów wiązanych ze ślimakami.  

Rodzic pokazuje dzieciom zdjęcia ślimaków z muszlami.  

Pyta:  

 Co to za zwierzę? 

 Gdzie i kiedy można je spotkać? 

Następnie Rodzic pokazuje zdjęcia ślimaków bez muszli i byta dzieci, czym różnią 

się te ślimaki. 

Podczas rozmowy Rodzic prostuje mity czemu w książkach rysuje się ślimaki z 

muszlą z kominem, czy ślimaki naprawdę mogą jeść ser, itp. Czym naprawdę żywią 

się ślimaki. 

Wśród ślimaków występują zarówno formy glonożerne, roślinożerne, jak też 

drapieżne i pasożytnicze. 

Wodne gatunki konsumują głównie drobne glony, zeskrobując je z podwodnych 

skał, lub też liście wodnych roślin naczyniowych oraz rozkładające się szczątki 

roślinne. 

Lądowe ślimaki roślinożerne podobnie: zjadają zarówno rośliny żywe, jak też 

martwe. Wiele ślimaków roślinożernych nie gardzi również pokarmem mięsnym, 

atakując inne ślimaki albo zjadając padlinę. Ulubionym pokarmem licznych 

gatunków, szczególnie spośród ślimaków nagich, są grzyby i to zarówno jadalne, 

jak i trujące dla innych organizmów. Najwięcej ślimaków drapieżnych występuje 

wśród gatunków morskich 

2. Masażyk relaksacyjny „ Ślimak”. Najpierw Rodzic mówiąc wierszyk masuje dziecko 

po pleckach, potem następuje zamiana i dziecko masuje rodzica. 

Ślimak, ślimak,(rysujemy na plecach dziecka okręgi) 

pokaż no się! (klepiemy) 

Jakieś dziwo (ew. włosie) masz na nosie (delikatnie skrobiemy opuszkami palców) 

Całe w rosie (rysujemy kropelki deszczu) 

pędów osiem (rysujemy odliczając osiem kresek) 

Śmieje to się (rysujemy uśmiech) 

Gra na nosie (łapiemy za nos). 



3. Zabawa językowa- „Ślimak pokaż rogi” Wypowiadanie zdania: „Ślimak, Ślimak pokaż 
rogi” na różne sposoby( wolno, szybko, głośno, cicho, z zadowoleniem, ze smutkiem, ze 
złością itd. 

4. Zabawa plastyczna na czas wolny. Proszę wykonać technika dowolną  ślimaka i wysłać 
zdjęcie pracy wychowawcy grypy. Mile widziane prace przestrzenne. 

5. Wykonanie Kart Pracy z kącika grafomotorycznego KP 3.26a. Odwzorowywanie 
wiosennych kwiatów. Utrwalenie ich nazw ( krokus, tulipan, żonkil, hiacynt) 

6. Praca plastyczna „ Hiacynty wiosenne kwiatki”.   


