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31.03.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: PRACA ROLNIKA. 

TEMAT DNIA: SIEJEMY RZEŻUCHĘ. 

W dniu dzisiejszym będziemy razem siali rzeżuchę 

Nie zabraknie też magii, czyli eksperymentów przy użyciu między innymi wody. 

 

1.   PALUSZKOWE WYLICZANKI 

SROCZKA 

Sroczka 

Sroczka kaszkę warzyła. 

Dzieci swoje karmiła. 

(rysujemy palcem koła na wewnętrznej stronie dłoni dziecka) 

Temu dała na łyżeczce. 

(chwytamy najmniejszy palec dziecka) 

Temu dała na miseczce. 

(chwytamy czwarty palec - serdeczny) 

Temu dała na spodeczku. 

(chwytamy środkowy palec) 

Temu dała w garnuszeczku. 

(chwytamy palec wskazujący) 

A dla tego? Nic nie miała! 

(chwytamy kciuk dziecka) 

Łepek mu urwała. 

(lekko szarpiemy kciuk, zabierając swoją dłoń) 

Frrr! Po więcej poleciała. 

(machamy dłonią coraz wyżej, naśladując odlatującą srokę). 



2. RUCH TO ZDROWIE 

Proponuję układy taneczne dla małych i dużych. 

 https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM 

3.  WIERSZYK 

Franek Kulka „Rzeżucha” 

Na łące rosła rzeżucha 

Przeleciała obok mucha 

I usiadła na rzeżusze 

Ależ tu wygodnie musze 

Na to przyleciała pszczoła 

I do muchy z góry woła 

Zrób mi miejsce na rzeżusze 

Przekąsić coś szybko muszę 

Na to do niej z dołu mucha 

Nie muszę ja ciebie słuchać 

Ty masz raczej słuchać muchy 

Poszukaj innej rzeżuchy 

Na to pszczoła rozgniewana 

Ty mucho w ząbek czesana... 

I tak obie się kłóciły 

A gdy już nie miały siły 

To usiadły na rzeżusze 

I pszczoła powiada musze: 

Nie wiem o co się kłócimy 

Obie tutaj się mieścimy 

Na to mucha odpowiada: 

Niepotrzebna była zwada 

I tak razem już do spółki 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM


Od tej pory przyjaciółki 

Na rzeżusze siedzą obie 

I w drogę nie wchodzą sobie 

Bo gdy ktoś ma czegoś wiele 

Niech się dzieli z przyjacielem. 

4. SIEJEMY RZEŻUCHĘ 

1. Przygotuj pojemnik do uprawy rzeżuchy - może to być talerzyk, czy płytka salaterka, a nawet 

pokrywka od słoika.  

2. Przygotuj podłoże - dno naczynia wyłóż watą lub ligniną. Delikatnie je zwilż - podłoże powinno być 

wilgotne, a nie ociekać wodą. 

3. Wysiej nasiona - nasiona rzeżuchy wysiewa się gęsto  – ale uważaj, by jedno nie wchodziło na 

drugie - bo te spod spodu nie wzejdą. Rozsyp je równomiernie tak, aby nie było widać białych 

prześwitów. Spryskaj je - przylgną do waty. 

4. Znajdź dla nich miejsce - naczynie postaw w ciepłym i nasłonecznionym miejscu - może to być 

parapet. 

5. Pielęgnuj - codziennie zwilżaj nasiona spryskiwaczem i pilnuj, by podłoże było cały czas lekko 

wilgotne. Ale nie doprowadź do tego, aby woda stała w pojemniku, bo kiełkujące nasiona zgniją. 

Uważaj też, by nie przesuszyć nasion, bo rzeżucha nie wzejdzie.  

6. Przyspiesz kiełkowanie - jeśli chcesz, by rzeżucha szybciej wzeszła, to przykryj naczynie folią. Porób 

w niej dziurki tak, aby nadmiar wilgoci mógł swobodnie odparowywać. Jednak przyspieszając w ten 

sposób kiełkowanie, musisz uważać na to, by nasiona nie spleśniały. Dlatego nie zapomnij o tych 

otworach i doglądaj kiełkujące roślinki. 

Po 2 -3 dniach powinny pojawić się kiełki.  

Po 5 -6 powstanie rzeżuchowa łączka. 

Gdy kiełki urosną na 4 -5 cm możesz je ścinać i jeść. 

 

 

5. EKSPERYMENTY DLA MAŁYCH I DUŻYCH  

Ciekawe eksperymenty z wodą,olejem i barwnikami . 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts


6. MATERIAŁY DODATKOWE 

 

 

 

  



  



7. BAWMY SIĘ POKAZUJĄC 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

MUCHA MUCHA W MUCHOLOCIE 

1. Siedzi mucha w mucholocie, (siedzimy na podłodze w mucholocie) 

do Krakowa sobie leci. (robimy gogle z rąk, przystawiając je do twarzy) 

Chce odwiedzić wujka, ciotki, (przechylamy się na lewo, prawo, w przód i tył) 

brata z żoną i ich dzieci. 

Ref: Mucha, mucha w mucholocie, (wstajemy, podnosimy ręce i machamy 

jak w prawdziwym samolocie. (rozkładamy ręce na podobieństwo skrzydeł) 

Do Krakowa sobie leci, (skaczemy)  

a za oknem słonko świeci! x2 (siadamy, po czym szybko wstajemy i siadamy) 

2. W doskonałym jest humorze, (powtarzamy to, co w 1 zwrotce w każdej kolejnej)  

już doczekać się nie może.    

Kiedy w końcu wyląduje  

i rodzinę ucałuje 

Ref: Mucha, mucha w mucholocie... (powtarzamy to, co w refrenie) 

3. Mała mucha tak daleko  

jeszcze nigdy nie leciała. 

Więc na tak daleką podróż 

wiele rzeczy spakowała 

Ref: Mucha, mucha w mucholocie... 

4. Ma walizkę kolorową, 

a na sobie suknię nową. 

Okulary choć za duże 

wyśmienite do podróży. 

Ref: Mucha, mucha w mucholocie... 

Ręce w górę i machamy, (wykonujemy polecenia) 

udajemy, że latamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc


Podskok w górę startujemy, 

gdy siadamy lądujemy. /x3 

 


