
21.04.20 Wtorek – Ś jak ślimak 

 

Przeczytaj razem z  Rodzicami wiersz W. Chotomskiej 

 

                       

              Ślimak 

 

–Ślimak, ślimak, pokaż 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, wolę 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? 

  

  

Zastanów się i odpowiedz, dlaczego ślimak nie chciał u nikogo mieszkać? 

Jakie zwierzęta proponowały mu mieszkanie? 

Wymów nazwy zwierząt i podziel na sylaby. 

 

Nowa litera Ś znajduje się na początku wyrazu  Ślimak. 

 

Przeczytaj inne wyrazy z Ś: śliwka, ślad, ściana, Śląsk, śmiały, śpiew, 

środek, środa, światło, świt, świeży, świderek, śmigło, śniadanie. 
 

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 83. Literę Ś zaznaczaj w ćwiczeniu niebieskim kolorem. 

 

Weź 2 kredki, do prawej i lewej ręki i rysuj na kartce jednocześnie dwa domki ślimaka, 

najpierw od środka, potem od zewnątrz. 

 

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str.12. Przeczytaj dokładnie litery, a potem sylaby. 
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