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Witajcie Biegusie!

Witajcie w piątek 10.04.2020r. 
Dzisiejsze zajęcia to rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych.
Celem zajęć będzie utrwalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10, ćwiczenia 
grafomotoryczne. Poznamy też właściwości rzeżuchy.

1. „Pisankowe przeliczanie”

Aby się rozruszać, zacznijcie od „tańca kurcząt w skorupkach” (opis zabawy w 
poniedziałek 6.04.2020),
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

Zabawa – Rymowanka – wykorzystanie tekstu rymowanki według Małgorzaty 
Markowskiej. 

Ręce w przód, ręce w górę, 
i podskokiem aż pod chmurę. 
Ręce w dół, ręce w bok, 
nogi wykonują skok.  (podskok obunóż w miejscu). 
Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, zaczynamy od początku. (marsz w miejscu). 

Uzupełnijcie poniższe karty pracy. 
Polecenia znajdują się na kartach pracy, przeczytajcie lub poprosc ie rodziców o 
odczytanie.
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 W każdej pętli narysuj określoną liczbę pisanek w danym kolorze. 
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 Ułóż zadania do podanych obrazków. 



2. „Rzeżucha”

Rzeżucha ma właściwości zdrowotne i kosmetyczne. Jest źródłem potrzebnych 
naszemu organizmowi witamin - zwłaszcza witaminy C. Rzeżucha jest pikantna, ma 
oryginalny, ostry smak i zapach, choć niepozorny wygląd. Ta delikatna roślinka jest 
bliską krewniaczką kapusty. W Polsce mamy dziewięć gatunków rzeżuchy. Jest np. 
rzeżucha wodna do hodowania w akwarium, znajdziemy również rzeżuchę łąkową. 
Nas interesuje jednak jadalna odmiana ogrodowa. 
Ściętą rzeżuchę sieka się jak szczypior. Dodaje się do twarożku, zup, sałatek i 
surówek, można też po prostu posypać nią chleb z masłem. Dzięki specyficznemu, 
ostremu smakowi rzeżucha poprawia dzieciom apetyt. 

Taką rzeżuchową plantację łatwo jest urządzić w domu.
Potrzebny nam będzie płaski pojemnik (np. talerzyk), trochę waty lub kilka wacików 
kosmetycznych, woda i oczywiście nasionka rzeżuchy.
Rzeżucha rośnie bardzo szybko, musicie jednak zachować ciągle wilgotne podłoże, 
więc pamiętajcie o podlewaniu.
Na obrazku poniżej rzeżucha wysiana jest w skorupkach po jajkach, to urocza ozdoba
świątecznego stołu :)



Możecie obejrzeć krótki film, który pokaże jak szybko posiać rzeżuchę.
https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 

Zachęcam do uzupełnienia załączonych kart pracy.
Miłej zabawy i smacznego :)
Anna Cybula

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34
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 Dokończ rysunki według wzoru. Pokoloruj wzory.



7878

 Pokoloruj rysunki jajek.

 Obejrzyj obrazki. Odszukaj i zaznacz 10 różnic między nimi. 
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 Pokoloruj rysunek zgodnie z kolorami kropek. Czyje to dziecko?


