
Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 

Dam Ci sera na pierogi,  

Jak nie sera, to kapusty, 

Od kapusty będziesz tłusty 



 



Ślimak 

Jan Brzechwa 
„Mój ślimaku, pokaż rożki, 
Dam ci sera na pierożki”. 

 

Ale ślimak się opiera: 

„Nie chcę sera, nie jem sera!” 

 
„Pokaż rożki, mój ślimaku, 

Dam ci za to garstkę maku”. 

 

Ślimak chowa się w skorupie. 

„Głupie żarty, bardzo głupie”. 

 

 



„Pokaż rożki, mój kochany, 

Dam ci za to łyk śmietany”. 

 

Ślimak gniewa się i złości: 

„Powiedziałem chyba dość ci!” 

 

Ale żona, jak to żona, 

Nic jej nigdy nie przekona, 

Dalej męczy: „Pokaż rożki, 

Dam ci za to krawat w groszki”. 

 

Ślimak całkiem już znudzony 

Rzecze: „Dość mam takiej żony, 

Życie z tobą się ślimaczy, 

Muszę zacząć żyć inaczej!” 
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I nie mówiąc nic nikomu, 

Po kryjomu wyszedł z domu. 

 

Lecz wyjść z domu dla ślimaka 

To jest rzecz nie byle jaka. 

 

Ślimak pełznie środkiem parku, 

A dom wisi mu na karku, 

A z okienka patrzy żona 

I wciąż woła niestrudzona: 

„Pokaż rożki, pokaż rożki, 

Dam ci wełny na pończoszki!” 



ŚLIMAK- PUZZLE 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwi

erzeta/160454-%C5%9Blimaak 

 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwi

erzeta/219174-%C5%9Blimak-puzzle 
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CIEKAWOSTKI O ŚLIMAKACH 

 Największym znanym ślimakiem lądowym jest afrykański ślimak 

olbrzymi, którego największy odnotowany okaz mierzył 39,3 cm 

od pyska do ogona, z muszlą o długości 27,3 cm. 

Jest większy od mojego kota 



  Wielkość skorupy ślimaka odzwierciedla 

jego wiek, oraz linie przyrostów na muszli. 

 



 Nowo wyklute ślimaki mają delikatne 

skorupki i dojrzewają około dwóch lat. 

 



Większość ślimaków ma tysiące mikroskopijnych struktur 

przypominających zęby, umieszczonych na 

wstążkowym języku. 

 



Ślimaki nie zmieniają muszli, gdy dorastają. 

Zamiast tego, skorupa rośnie wraz z nimi. 

 

 

 



Praca plastyczna 

 



 Podwójną stronę z dowolnej gazety składamy w 

wąski 2 – 3 cm pasek, który ciasno zwijamy, 
używając od czasu do czasu kleju. 



 Tułów ślimaka wycinamy z miękkiej tekturki i 

również przyklejamy klejem do zwiniętej w 

muszelkę gazety. 

 

 



 Teraz pozostaje kwestia wykończenia, 

dodanie oczek, buźki nosków, 

pokolorowanie czułek i ślimak gotowy. 



ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY 


