
Środa, 15.04. 

 

Dzień dobry! 

Mamy nadzieje, że udało się Państwu zdobyć ziemię do posadzenia cebuli. Oczywiście gdyby nie 

było takiej możliwości można umieścić cebulę w naczyniu wypełnionym watą lub w samej wodzie. 

Zachęcamy do korzystania w trakcie zabawy z książek do komunikacji. Można uzupełniać książki 

naszymi nowymi symbolami lub używać symboli indywidualnie. 

 

Siejemy rzeżuchę. 

Potrzebne rzeczy: torebka nasion rzeżuchy, plastikowy pojemnik po lodach lub jogurcie, wata, 

konewka z wodą, wydrukowana kolorowanka, farby( żółta i zielona), kawałek gąbki, warzywa. 

 

Zapraszamy do dzisiejszej zabawy w ogrodnika. 

Wczoraj zasadziliśmy cebulę, żeby wyrósł z niej szczypiorek. Dziś też będziemy sadzić, ale 

nasionka. Zasadzimy rzeżuchę a zamiast ziemi użyjemy waty. 

Zanim zaczniemy siać to podlejemy naszą cebulę. I sprawdzimy jak się dziś czuje. 

Warto codziennie fotografować roślinki. Można potem wspólnie z dzieckiem obejrzeć zdjęcia jak 

zmieniały się rośliny każdego dnia. 

Co jest nam potrzebne żeby podlać roślinkę? Oczywiście konewka z wodą. 

Po podlaniu naszej cebuli zapraszamy dziecko do posiania rzeżuchy. Najpierw wysypujemy do 

płaskiego pojemnika nasiona. Dziecko może dotknąć nasion, wziąć do ręki. 



Spójrz jakie malutkie są nasiona rzeżuchy. Z tak małych nasionek wyrośnie nam piękna 

zielona roślina. Możemy pokazać zdjęcia w internecie wyrośniętej już rzeżuchy. 

Teraz zapraszam Cię do wysiania rzeżuchy. 

Stawiamy przed dzieckiem  płytki szeroki pojemnik ( może być to pojemnik po lodach, jogurcie 

czy  zsiadłym mleku). Wspólnie z dzieckiem wykładamy na dno pojemnika watę. Po rozłożeniu 

waty siejemy nasze nasionka. 

Żeby rzeżucha wyrosła piękna i zielona musimy ją teraz podlać i postawić w słonecznym 

miejscu . Możemy zwilżyć watę np. spryskiwaczem do kwiatków. Stawiamy naszą rzeżuchę obok 

cebulki w nasłonecznionym miejscu. 

A teraz poczytamy. 

 

CEBULI LOS 

PŁAKAŁA CEBULA NAD LOSEM CEBULIM: 

CZEMU NIKT SIĘ NIE CHCE DO MNIE CHOĆ PRZYTULIĆ? 

CZEMU WSZYSTKIM Z OCZU ŁZY CIĄGLE WYCISKAM? 

CZEMU NA MNIE PATRZĄ Z DALEKA – NIE Z BLISKA? 

NIKT MNIE TU NIE LUBI! – CZY JESTEM PASKUDNA? 

NIKT ZE MNĄ NIE GADA! – MOŻE JESTEM NUDNA? 

TAK BARDZO BYM CHCIAŁA BY MNIE KTOŚ POKOCHAŁ... 

- PEWNIE, 

- JESZCZE CZEGO! 

- UCIEKAJ! 

- WYNOCHA! 

POMIDOR ZASAPAŁ – TAK TO BYĆ NIE MOŻE! 

WSTYDŹCIE SIĘ ZIEMNIAKI! WSTYDŹ SIĘ KALAFIORZE! 

NIE PŁACZ JUŻ CEBULKO – CICHUTKO POWIADA 

NA TWOJE ZMARTWIENIA TYLKO JEDNA RADA: 

WSKAKUJ DO DONICZKI, ZAKOP SIĘ Z POWROTEM... 

WARZYWA MYŚLAŁY CO SIĘ STANIE POTEM... 

MINĄŁ PONIEDZIAŁEK. LEDWIE MINĄŁ WTOREK... 

- CO TO? 

- TO Z CEBULI KIEŁKUJE SZCZYPIOREK! 

CEBULA POD ZIEMIĄ AŻ Z DUMY PĘCZNIEJE, 

A MĄDRY POMIDOR Z RADOŚCI KRAŚNIEJE. 

 warto uatrakcyjnić dziecku czytany wiersz i wykorzystać prawdziwe warzywa ( ziemniak, 



pomidor, cebula, cebula ze szczypiorkiem,  pomidor i inne) 

 

Zapraszam Cię do pokolorowania naszego obrazka,  który przedstawia  cebulę ze 

szczypiorkiem. (załącznik nr 1 ) 

Do pomalowania obrazka użyjemy kawałków gąbki. Wylewamy na paletę dwa kolory farb, zielony 

i żółty. Część bulwiastą malujemy na żółto a szczypior na zielono. 

Brawo! Pięknie pomalowałeś. Praca skończona. Powiesimy ją w widocznym miejscu. 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i 

wysłanie na adres mailowy: domowo393@gmail.com  Dziękujemy i życzymy dobrej 

zabawy. 
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