
 

Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno- przyrodniczej i mają  na 

celu: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości, przeliczania w zakresie do 20, tworzenia 

zbiorów, wiedzy na temat roślin takich, jak żyto i rzeżucha oraz poznanie ich 

właściwości. 

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ "Pisanki, pisanki" ♫ ♫ ♫ 
 https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 
 

Na początek dzieci będą uczestniczyły w zabawach matematyczno- ruchowych:                         
„Kura i kurczątka” oraz „Gry – wielkanocne porządki”. 
 
Następnie dzieci obejrzą film edukacyjny na temat sadzenia rzeżuchy pt. "Jak wyhodować 
rzeżuchę", po czym podejmą próbę odpowiedzi na ważne pytania i razem z rodzicami 
wysieją rzeżuchę lub żyto. 
 
Na koniec wykonają zabawę ruchową "Wesołe zajączki" 
 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 
 

        Część I    

Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do zabawy: 

1.  zabawy matematyczno- ruchowej "Kura i kurczątka” zabawa polega na tym, że rodzic gra na 

jakim instrumencie lub puszcza piosenkę z powitania przy której dźwiękach dziecko chodzi, biega na 

paluszkach, wołając pi pi, pi i udaje kurczaczka. Gdy muzyka przestaje grać dziecko ucieka do 

rodziców, gdyż grozi mu niebezpieczeństwo, bo skrada się lis. Rodzice wówczas wołają ko, ko, ko. 

Dziecko musi policzyć ile razy sylabę ko wypowiedział rodzic, dopiero po wykonaniu dziecko chowa 

się pod skrzydłami kury - rodzica (czyli obejmujemy dziecko). Rodzic liczy ile razy dziecko policzyło 

dobrze.  

2. Zabawy matematyczno- ruchowej „Wielkanocne porządki”. Rodzic pokazuje dziecku                          
za pomocą ruchu jakie prace porządkowe wykonuje, a zadaniem dziecka jest odgadnąć jaka 
praca została wykonana. Później zamieniamy się rolami. I tak po 10 razy, każdy. Dziecko liczy 
ile razy odgadło ono, a ile razy rodzic. Na koniec zabawy dziecko stara się wymienić po kolei 
wszystkie prace porządkowe, które pokazywał rodzic. 

 

 



Część II                         
Razem z rodzicami poznacie na podstawie obrazków, poniżej zamieszonych 

wiadomości oraz filmu edukacyjnego, właściwości żyta i rzeżuchy oraz ich 

zastosowanie podczas Świąt Wielkanocnych. 

    
                                                             Żyto 

 

Żyt roślina jednoroczna, dwuletnia lub wieloletnia  pochodzi z Azji. Liczy około                         

10 gatunków, z których najważniejszym ze względów gospodarczych jest uprawiane żyto 

zwyczajne.  Zbudowane jest z: łodygi,, źdźbła, korzeni, kwiatów i owoców. Może osiągać 

wysokość do 1,5 m. Jest popularną rośliną uprawną i jest stosowane do wyrobu pasz dla bydła 

oraz trzody chlewnej, produkuje się z niego również mąkę, którą stosuje się głównie                           

do wypieku chleba. A ze słomy żytniej wyrabia się strzechy, sienniki oraz  ściółkę dla 

zwierząt. Stosuje się je też w czasie Świąt Wielkanocnych do robienia stroików.  

                                    

Rzeżucha 

Rzeżucha rodzaj roślin z rodziny kapustowatych. Należy do niego ok. 200 gatunków szeroko 

rozprzestrzenionych na kuli ziemskiej, zwłaszcza na półkuli północnej. Do rodzimej flory 

polskiej należy 9 gatunków. Roślina ta chętnie w siedliskach wilgotnych, zarówno łąkowych 

jak i leśnych. Niektóre gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne np. rzeżucha świąteczna. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByto_zwyczajne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByto_zwyczajne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzecha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaj_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapustowate


Rzeżucha spożywcza, ozdobna, która hodujemy do stroików świątecznych jest roślinką niską 

sadzoną z ziarenek na mokrym podłożu. Jest bardzo zdrowa ma dużo witaminy C i ma kolor 

zielony. Szybko rośnie. Rzeżucha posiada przede wszystkim właściwości przeciwzapalne, 

antybiotyczne, moczopędne oraz przeciwnowotworowe. Wspiera procesy trawienne, 

przemianę materii oraz wzmacnia wzrok, umacnia układ kostny, wspomaga pracę układu 

krwionośnego i odpornościowego oraz wspiera w walce z anemią, zwiększa również apetyt, 

jak również usprawnia funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego oraz poprawia 

kondycję włosów i paznokci, hamuje starzenie się skóry i oczyszcza organizm.  

Film edukacyjny pt. "Jak wyhodować rzeżuchę"  
https://www.youtube.com/watch?v=re_tUFpBExQ 

 

Następnie na podstawie obejrzanych obrazków, wskazówek rodziców                                      

i obejrzanego filmu edukacyjnego, spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone 

poniżej pytania: 

1. Co to jest żyto i co to jest rzeżucha?   
2. Do czego potrzebne jest żyto, a do czego rzeżucha? 
3. Z czego sadzi się żyto i rzeżuchę? 
4. Do czego potrzebne są na Święta Wielkanocne żyto i rzeżucha? 

Na koniec wspólnie z rodzicami przygotujcie miseczkę, pojemniczek lub 
talerzyk, trochę waty lub ziemię, naczynie z wodą oraz ziarenka rzeżuchy lub 
żyta. Posadźcie rzeżuchę lub żyto, w następujący sposób: 

Sadzenie rzeżuchy:                                                                                        
1. krok pierwszy: kupujemy nasiona 

2. krok drugi: przygotowujemy naczynie w którym układamy na dnie watę, 

3. krok trzeci: na watę nawilżoną wodą sypiemy nasionka, 

4. krok czwarty: stawiamy na oknie i regularnie podlewamy. 

Sadzenie żyta: 
1. krok pierwszy: kupujemy nasiona 

2. krok drugi: przygotowujemy naczynie i wypełniamy je ziemią, 

3. krok trzeci: na sypiemy nasionka, 

4. krok czwarty: stawiamy na oknie i regularnie podlewamy. 



Część III  

„Wesołe zajączki”- zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki "Zając, 

piosenka na Wielkanoc", Pierwszy raz dziecko dokładnie słucha piosenki. 

Drugi raz słuchając piosenki, dziecko kolejno naśladuje ruchy zająca                              

z piosenki. Dziecko może tańczyć i naśladować ruchy zajączka razem                             

z rodzicem, bądź rodzeństwem. 
link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc 

 

Dziecko w ten sposób rozwija sprawność ruchową i słuch. 

 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 


