
 

31.03.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: Praca rolnika 

TEMAT DNIA: Siejemy rzeżuchę! 

 

1. Rozpoczęcie zabawy od wspólnego powitania: 

Gdy się dzieci chcą przywitać, 

to dzień dobry mówią wszystkim, 

uśmiech miły posyłają, 

prawą rączką pomachają. 

 

2. Rozwiązanie zagadki: 

Choć już Święta blisko, 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu w domu, 

kiełkuje…(RZEŻUCHA) 

Sieją go rolnicy, 

sieją przedszkolaki, 

zdobi stół świąteczny, 

jedzą go zwierzaki.   (OWIES) 

 

3. Zapoznanie z wierszem „Rzeżucha”: 

 

Uśmiechnęła się Żaneta. 

Od ucha do ucha. 

Na oknie, w doniczce, 

Zieleni się już rzeżucha. 

 

Zasiała ją dni temu kilka. 

Codziennie podlewała. 

I piękną, zieloną rzeżuchę. 

Żaneta wyhodowała. 

 

Już się rozmarzyła Żaneta. 

O twarożku z zieleniną. 

Położy ją też na kanapce. 

Żeby była z witaminą. 

 



Podzieli się Żaneta rzeżuchą. 

Ze swym bratem Grzegorzem. 

Będą wspólnie dobie zajadać. 

Kanapki z rzeżuchą na dworze. 

 

4. Jakie rośliny siejemy na Wielkanoc, są zielone i służą, jako element dekoracyjny? 

- owies 

- rzeżucha 

 

5.  Rozmowa na temat „Czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć?” 

 

Wszystkie rośliny, które znamy, aby rosnąć potrzebują: 

- odpowiedniego podłoża – ziemi, z której pobierają składniki odżywcze, 

- światła – właściwego nasłonecznienia, 

- wody, 

- właściwej temperatury. 

 

Propozycja: zanim przejdziemy do wyjaśnienia tego, czego potrzebują rośliny, można 

poprosić dzieci, żeby podzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami i skojarzeniami na ten 

temat. Dzieci potrafią zaskoczyć swoim zasobem wiedzy!   

 

6. Tworzenie własnego ogródka na parapecie. 

 

Sianie owsa krok po kroku 

Potrzebne będą: 

 ziarna owsa (około garstki) 

 doniczka lub inne naczynie 

 ziemia 

 buteleczka z wodą, zraszacz 

 folia spożywcza 

 

1) Najpierw nasypujemy ziemię do doniczki około ¾ doniczki. 

2) Następnie nasypaną ziemię zwilżamy wodą. 

3) Siejemy ziarna owsa dokładnie i równomiernie. 

4) Po raz kolejny warstwę owsa zraszamy wodą. 

5) Przykrywamy zasiany owies cienką warstwą ziemi. 



6) Na końcu ziemię także zraszamy wodą. 

7) Przykrywamy doniczkę folią spożywczą. 

8) Tak przygotowaną doniczkę ustawiamy na dobrze nasłonecznionym parapecie na 

oknie. 

Uwaga: Pamiętajmy, aby codziennie kontrolować czy ziemia w doniczce jest wilgotna, jeśli 

nie - zraszamy ją wodą. Jeśli nie mamy ziemi, to do sadzenia możemy wykorzystać watę. 

 

Sianie rzeżuchy – krok po kroku  

Potrzebne będą: 

 nasiona rzeżuchy 

 talerzyk lub inne naczynie 

 wata 

 woda 

 

1) Na talerzyku układamy watę. 

2) Ułożoną watę zraszamy wodą. 

3) Na mokrą watę, gęsto wysypujemy nasiona rzeżuchy. 

4) Całość jeszcze zraszamy/podlewamy wodą. 

5) Tak przygotowane naczynie stawiamy w dobrze nasłonecznionym miejscu. 

 

Uwaga: W zależności od potrzeby rzeżuchę podlewamy 1-2 razy dziennie. Pierwszych kiełków 

możemy spodziewać się po około 2-3 dniach!   

 

7. „Pory roku” – zabawa ruchowa z elementem pantomimy. 

Zabawa rozpoczyna się od swobodnego tańca/rytmicznego poruszania się przy muzyce. 

Kiedy padnie sygnał, dziecko wykonuje odpowiedni ruch: 

- „wiosna” – przysiada i powoli wstaje, rozkładając do góry ramiona (rosnące rośliny); 

- „lato” – stoi, prostuje ręce ku górze i porusza paluszkami (świecące promyki słońca); 

- „jesień” – naśladuje grabienie liści leżących na ziemi; 

- „zima” – lepi śniegowe kulki i rzuca. 
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