
Mali odkrywcy                czwartek  

 

 
Żeby zostad dobrym odkrywcą trzeba byd bardzo spostrzegawczym.  
 
Dzisiejszy dzieo rozpoczniemy, więc  od zabawy „Co się zmieniło?” 
  
Rodzic rozkłada na dywanie od sześciu do ośmiu przedmiotów. 
Dziecko przygląda się i zapamiętuje przedmioty. Następnie dziecko 
odwraca się tyłem, a rodzic chowa jeden lub dwa przedmioty. 
Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co zostało schowane i opisanie 
brakującego przedmiotu.  
 
Jeśli przedwiczyliście już spostrzegawczośd to spróbujcie teraz 
wykonad dwiczenia: 1 ze str. 10 oraz dwiczenia ze str. 12 i 13 
podręcznika „Dzieciaki w akcji” cz. 4  
 
 
Pora na odpoczynek. Posłuchajcie piosenki o ślimaczku i spróbujcie 
nauczyd się ją śpiewad.  
 
 

 Fasolki - Kolega ślimak 
https://www.youtube.com/watch?v=RMMY2fUqRKg 

 

Siedział w trawie wysokiej w ogrodzie 

Poziomkowy na obiad jadł krem 

Oranżadę z konwalii pił co dzień 

A na deser jak Francuz jadł ser 

 

Odwiedzałam go często w tej trawie 

I poziomki skubałam jak on 

Razem z nim przeglądałam się w stawie 

I śpiewałam mu, bawiąc się, to... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMMY2fUqRKg


Ref.   Ślimak, ślimak, pokaż rogi 

        Ślimak, ślimak, rozchmurz się 

        Dam ci przepis na pierogi 

        Ślimak, ślimak, proszę cię 
 

        Ślimak, ślimak, wysuń nogę 

        Zrób do przodu jeden krok 

        To naprawdę nic trudnego 

        Taki taniec to jest rock 

 

Tyle rzeczy się działo w ogrodzie 

Kret wykopki prowadził co dnia 

Małe żabki pławiły się w wodzie 

Raz po raz wyławiając coś z dna 

 

A ślimaczek schowany wśród trawy 

Po śniadaniu pucował swój dom 

Potem czekał, aż przy nim się zjawię 

I zaśpiewam mu, bawiąc się, to... 

 

Ref.  Ślimak, ślimak, pokaż rogi itd.  

 

Zabawimy się teraz w zabawę „Szybko wolno”.  
Mrówki poruszają się szybko, a ślimaki wolno. Spróbujcie teraz za 
pomocą klaskania pokazad to.  
Mrówkę oznaczymy literką M  i będziemy klaskad szybko (krótkie 
dźwięki),  a ślimaka literką Ś i zaklaszczemy wolno (dźwięki długie).   
 
Wyklaszczcie taki rytm: 

 MMŚ  MMŚ MMŚ  

 ŚMM ŚMM ŚMM 

 MMŚMMŚMMMMŚ 
 
A teraz zapraszam was do zabawy plastycznej.  
Obejrzyjcie  film, który wskaże wam sposób wykonania ślimaka.  
 
 



Film : Ślimaki z papieru / papierowe ślimaki / paper craft / 
paper snail / snail craft / kids craft 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q 

 
Wybierzcie ślimaka, który najbardziej wam się podoba i wykonajcie 
według  wzoru.  
Życzę wam miłej zabawy.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q

