
Tematka tygodnia „Wielkanoc” 

Piątek 03 kwiecień „ Hodowla rzeżuchy”. 

 

 

1. Założenie hodowli rzeżuchy. 

Kochani, dzisiaj jest dobry moment, żeby wysiać nasiona rzeżuchy. 

Do świąt zdąży nam urosnąć i będzie piękną ozdobą stołu oraz       

dodatkiem do dekoracji potraw. 

 

Zwyczaj wysiewania rzeżuchy na Wielkanoc, datuje się w Polsce aż od 

czasów... Władysława Jagiełły. W Europie poznano ją dzięki Rzymianom. 

Rzeżucha jest symbolem odradzającego się życia i sił witalnych. Warto 

wiedzieć, że włączenie rzeżuchy do codziennego menu, może mieć 

dobroczynny wpływ na cały organizm. Rzeżucha wzmacnia włosy i paznokcie, 

poprawia kondycję cery, łagodzi dolegliwości reumatyczne, reguluje pracę 

tarczycy i trzustki, a także przyspiesza trawienie. 

Rzeżucha zawiera witaminę C, A, B1, sole mineralne, olejki eteryczne. Warto 

dodawać ją do kanapek albo sałatek. Charakterystyczny, ostrawy posmak 

świetnie podkręci całość potrawy. Ale to nie są wcale jedyne zalety rzeżuchy - 

wysiana do dekoracyjnych naczyń będzie ozdobą wnętrza, zarówno podczas 

świąt wielkanocnych, jak i innych wiosennych dni. 

Przygotujcie sobie zatem ciekawe pojemniki, do których wysiejecie 

rzeżuchę. Podsunę wam kilka pomysłów. 

 

 

 

 

  



 

 

Przypomnijcie sobie, jakie warunki potrzebne są roślinom, żeby 

pięknie rosły? Opiekujcie się nimi i obserwujcie ich wzrost. 

Jeśli nie macie rzeżuchy, a w waszym zasięgu są inne nasiona to je 

wykorzystajcie. 

Jeśli hodujecie roślinki, które posadziliście w przedszkolu, to 

podzielcie się informacją, jak urosły? 

 

2. Zabawy ruchowe  

Zróbcie sobie dowolną zabawę np.: 

- „Rozsypane pisanki” zabawa ruchowa z elementem turlania 

- „Spacer kurcząt”- dziecko jest kurczaczkiem i porusza się wg     

wskazówek podawanych przez drugą osobę np. idź prosto, skręć w 

prawo, przykucnij itp. 

- Zabawa ruchowa przy muzyce Modesta Musorgskiego „Taniec 

kurcząt w skorupkach”. 

 

 

 

 



3. Zabawy ruchowe połączone z logicznym myśleniem 

Przygotujcie sobie 4 kubeczki „Niespodzianki „(te brązowe)  

i 3 „Karniaczki” ( to te żółte ), oraz karteczki z literkami i 

zadaniami do „karniaczków”. 

 

 

 

 

 

 

 

Odwróćcie je do góry dnem i pod każdy kubek włóżcie karteczkę z 

literą i karnymi zadaniami. Należy przygotować  też drobne 

przedmioty, które będą punktami np.  klocki, guziki, kredki itp. 

Gracz losuje kubek, odkrywa go i musi szybko wymienić 3 wyrazy 

na literę, którą wylosował. Jeśli nie wykona zadania losuje karny 

kubek i wykonuje ćwiczenie. Po wykonaniu ćwiczenia może 

losować kolejny kubek. Za poprawnie wykonane zadanie dostaje 

punkt.  



Można grać na zasadzie rywalizacji, jeśli mamy z kim lub na czas. 

Oczywiście w trakcie gry należy podmieniać litery na inne. 

Zabawę można modyfikować wg różnych pomysłów np. 

zmieniając na działania matematyczne. 

 

 

Dla młodszych dzieci proponuję pod kubeczki włożyć karteczki w 

4 podstawowych kolorach  (żółtym, czerwonym, zielonym, 

niebieskim). Dziecko losując kolor musi szybko powiedzieć, co jest 

w tym kolorze. 

 

 

Myślę, że zabawę wykorzystacie podczas weekendu i spędzicie go 

miło i radośnie. 

 

Bardzo serdecznie pozdrawiam! Do poniedziałku! 

 

          

                                                P. Ala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


