
Temat zajęć: Wiosna na łące. 

Dzień dobry Słoneczka. Witam Was w środę☺ 

Wysłuchajcie wiersza „Ślimak”  Wanda Chotomska 

 

-Ślimak, ślimak, pokaz rogi,  

w twoim domku brak podłogi.  

Chodź ze mną.  

Myszka ma podłogę w norze,  

razem z nią zamieszkać możesz.  

- Ojej, jak tu ciemno!  

 

-Ślimak, ślimak, pokaż rogi,  

domek taki masz ubogi.  

Zamek ci z piasku postawię.  

-Wolę chodzić po trawie!  

 

-Ślimak, ślimak, pokaż rogi.  

bóbr cię prosi w swoje progi.  

Bóbr mieszkanie ma dobre.  

-Nie będę mieszkał z bobrem!  

 

-Ślimak, ślimak, rogi pokaż,  

na gałęzi skrzeczy sroka.  

Chcesz mieszkać w gnieździe ze sroką?  

-A na co mi tak wysoko?  

 

-Ślimak, ślimak pokaż rożki,  

choć na grzędę do kokoszki.  

-Mam mieszkać w kurniku na grzędzie?  

Dziękuję nic z tego nie będzie.  

 

-Ślimak, ślimak pokaż rożek,  

może mieszkać chcesz w oborze?  

-Nie chce jestem za mały.  

Krowy by mnie zdeptały.  

 



-Ślimak, ślimak, pokaż rogi,  

idzie bocian długonogi.  

Chcesz mieszkać razem z bocianem?  

-Dziękuję, wole nie.  

Jeszcze mnie zje...  

 

U bociana mieszkać nie chcę,  

krowa mnie w oborze zdepce  

i na grzędzie spał nie będę,  

bo tam kury siedzą rzędem.  

Nie zamieszkam tam gdzie sroka,  

chociaż to niebrzydki lokal.  

Nie chcę mieszkać razem z bobrem,  

choć ma bóbr mieszkanie dobre.  

Nie chcę zamku, chociaż spory  

i nie dla mnie mysie nory.  

Wolę chodzić po tym świecie  

nosząc własny dom na grzbiecie.  

I co na to powiecie? 

Odpowiedzcie na pytania: 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

- Jak nazywają się domki tych zwierząt? 

 

Połączcie biedronki z odpowiednimi cyframi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj co drugi instrument, licząc od lewej strony. 

 

 

 

Pokoloruj co trzeci instrument, licząc od prawej strony. 

 

 

 

Praca plastyczna. Z rolek od papieru toaletowego proszę wykonajcie 

mieszkańców łąki. 

 

 

Zadanie dla chętnych. 

Zapoznajcie się z piosenką „Była sobie żabka mała” 

https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A 

Utrwalcie wczorajszy utwór „Żabie kroki” 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

Miłej zabawy życzę. Pozdrawiam p. Kinga 

https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


Dzień dobry Witam Was i zapraszam do zabawy! 

Rób to, o czym mówi wiersz. 

Zrób do przodu cztery kroki, 

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

ta zabawa nadal trwa. 

Teraz w lewo jeden krok, 

przysiad, i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy, 

by koledze otrzeć łzy. 

Klaśnij w ręce razy pięć, 

na klaskanie też masz chęć! 

Wokół obróć się, raz dwa, 

piłka skacze hop-sa-sa. 

Ręce w górę i na boki, 

zrób zajęcze cztery skoki. 

Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 

i wyciągnij w górę nogę.  

 Dziękuje za wykonanie ćwiczeń  ! Trochę się zmęczyłeś?   

To teraz zabawa spokojniejsza, usiądź i zastanów się czy potrafisz 

nazwać te owady? Połącz obrazek kreską z napisem.  
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ĆMA 
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BIEDRONKA 

 

MRÓWKA 

 

KONIK POLNY 

 

PSZCZOŁA 

 

 

SZARSZEŃ 
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WAŻKA 
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