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1. „Wiosenny ogródek” – sianie i sadzenie wybranych roślin  

Przygotujcie: paczkę rzeżuchy, cebulkę, doniczkę, ziemię, podstawek, watę.  

Rzeżucha
1
 

1. Kup nasiona rzeżuchy – są w niemal każdym markecie. A na pewno znajdziesz je  

w sklepie ogrodniczym czy na pobliskim bazarku. Oczywiście zwróć uwagę, czy na torebce 

jest podana partia nasion i termin ich ważności. 

2. Przygotuj pojemnik do uprawy – powinien być duży i płaski. Wystarczy talerzyk, czy 

płytka salaterka, a nawet pokrywka od słoika. Oczywiście naczynie powinno być czyste. 

3. Przygotuj podłoże – dno naczynia wyłóż watą lub ligniną. Delikatnie je zwilż – podłoże 

powinno być wilgotne, a nie ociekać wodą. 

4. 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. 

5. Znajdź dla nich miejsce – naczynie postaw w ciepłym i nasłonecznionym miejscu – może 

to być parapet. 

6. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Źródło zdj.: https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/rzezucha-cenne-zrodlo-witamin-i-mikroelementow-

aa-Dsr2-4vy1-8Ese.html 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/rzezucha-cenne-zrodlo-witamin-i-mikroelementow-aa-Dsr2-4vy1-8Ese.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/rzezucha-cenne-zrodlo-witamin-i-mikroelementow-aa-Dsr2-4vy1-8Ese.html


Szczypiorek
2
 

1. Napełniamy doniczki do połowy ziemią. Wkładamy cebule obsypujemy ziemią mniej 

więcej do połowy wysokości. 

2. Doniczki stawiamy w miejscu o dobrym oświetleniu, podlewamy codziennie. Nie wolno 

nawozić środkami chemicznymi, można zamiast wody podlewać wodą mineralna co 

przyspieszy wzrost. 

3. Po upływie kilku dni nasza cebula wypuści pierwsze zielone liście. Kiedy szczypior urośnie 

możemy, obrywać listki i używać ich np. do kanapek czy jajecznicy. Co kilka tygodni (2-3), 

cebula się wyeksploatuje, możemy ją zastępować nową. 

Wskazówki 

* Przy zakupie cebuli należy zwrócić uwagę na to, aby nasza cebula nie miała obciętej 

"piętki" od spodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wykonanym zadaniu porozmawiajcie o tym, co rośliny potrzebują do życia, jak 

nazywają się poszczególne części roślin (na podstawie poniższej ilustracji
3
) i jakie prace 

pielęgnacyjne wykonuje się podczas hodowli roślin. Podczas hodowli pozwólcie dziecku 

być samodzielnym.  
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 Źródło zdj.: https://poradnikogrodniczy.pl/jak-sadzic-cebule-na-szczypiorek-w-doniczce.php 

3
 Źródło zdj.: https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb 

https://poradnikogrodniczy.pl/jak-sadzic-cebule-na-szczypiorek-w-doniczce.php
https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne: Zadanie
4
 zamieszczone poniżej wykonajcie z dziećmi 4-letnimi – wytnijcie ramkę  

z kwiatem, następnie wycinamy nożyczkami po przerywanej linii a na końcu przecinamy 

wzdłuż linii, która oddziela cyfrę od puzzla. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazka z puzzli, 

następnie dopasowanie odpowiednich cyfr (1-5). Jeśli dziecko wykona zadanie – przyklejamy 

elementy na osobnej kartce. Natomiast dzieci 5-letnie mają karty pracy w książkach – dzisiaj 

wykonajcie kartę nr 20 „Porządki w ogrodzie” (karta jest dwustronna) – wykonajcie zadania 

wg poleceń. 
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2. Zestaw zabaw ruchowych metodą Rudolfa Labana (potrzebna jest chustka)  

 

1. Adaptacja ruchów partnera do ruchów grupy. 

 „Przywitanie rodziny” – Dziecko maszerują po obwodzie koła, rodzic rozdaje 

chustki. Dziecko, które otrzyma chustkę, maszeruje, machając nią nad głową – 

pozdrawia swoją rodzinę. 

 „Przywitanie Wiosny” – Dziecko poruszają się po sali w rytm muzyki. Na przerwę  

w muzyce, wszyscy kłaniają się w wymyślony przez siebie sposób, wg własnej 

inwencji – witają Panią Wiosnę. 

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Idziemy na spacer”. 

 Dziecko biega, skacze, tańczy bawiąc się chustkami w rytm muzyki granej. Na 

przerwę w muzyce, przykrywa się chustką i tak, aby jak najmniej było je widać – 

chowa się przed deszczem. Powtórna gra jest sygnałem do ponownego ruchu.  

Część główna 

3. Ćwiczenie wyczucia i orientacji w schemacie własnego ciała. Rozwijanie gibkości 

ciała. 

 Dziecko rozkłada na podłodze chustkę i staje na niej. Rodzic wypowiada hasła np.: 

dotykamy nos z kolanem, czoło z kolanem, palec wskazujący z nosem, łokieć  

z czołem, kto potrafi, to czoło z podłogą. 

 ”Kwiatek” – Dziecko skulone siada na rozłożonej chustce. Wsłuchuje się z muzykę  

a jego ciało stopniowo rozwija się i rośnie do góry; dziecko pokazuje, jak rośnie 

kwiatek (według własnych pomysłów). 

4. Wyczucie przestrzeni i ciężaru/siły ciała. 

 „Powrót ptaków” – Dziecko swobodnie tańczy z chustą w rytm muzyki, naśladuje lot 

wybranego przez siebie ptaka. Gdy usłyszy dźwięki wysokie – „ptaki” wysoko 

przelatuje ponad chmurami, aż do wyskoku; na dźwięki niskie – „ptaki” nisko ląduje 

do gniazd lub na ziemię w poszukiwaniu pożywienia – aż do czołgania. 

 „Gniazdo os” – Podczas wolnego tempa w muzyce dziecko powoli, ostrożnie na 

palcach podkrada się do gniazda. Na szybkie tempo w muzyce, osy wyleciały  

z gniazda, dziecko ucieka, opędzając się rękami. Kładzie się na ziemię, tarza się, 

wymachuje rękami i nogami. 

 „Kwitnący Przebiśnieg” – Dziecko z całych sił zgniatają chustkę w dłoniach, 

próbując schować ją w garści. Następnie powoli otwieraja ściśnięte dłonie  

i obserwuje, jak chustka (przebiśnieg) się rozwija. 



5. Rozwijanie wyczucia płynności ruchów. 

 „Tęcza” – Dziecko w czasie muzyki chustką, jak pędzlem, maluje tęczę na niebie. 

 „Kolorowe motyle” – Dziecko swobodnie porusza się w takt muzyki, płynnie falując 

chustkami, naśladując fruwające motyle. Na przerwę w muzyce, rozkłada chustkę na 

podłodze i siada na niej delikatnie, jak motyl na kwiatku. 

Zakończenie 

6. Ćwiczenie przeciw płaskiej stopie „Wiej wietrzyku”. 

 Dziecko w siadzie podpartym próbuje chwycić palcami stopy chustkę i machać nią  

w prawą i lewą stronę oraz w górę i w dół, następnie zmienia stopę. 

7. Ćwiczenia oddechowe „Falująca chustka”. 

 Dziecko trzyma rozłożoną chustkę w rękach, dmucha na nią delikatnie lub mocno, 

obserwując w jaki sposób się porusza. Rodzic zwraca uwagę na nabieranie powietrza 

nosem, a wydychanie ustami. 

8. Zabawa uspokajająca „Posłuszne chustki”. 

 Dziecko maszeruje po obwodzie koła z delikatnymi wymachami chustki nad głową; 

następnie oddaje rodzicowi chustkę.  

 

 

 

 

 


