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Temat: Siejemy owies i rzeżuchę. Zabawy z wodą. 

 

- dziecko sieje nasiona i ziarna, rozwija sprawność rąk 

- dziecko przelewa wodę  za pomocą  różnych pojemników: kubeczka, łyżki 

- dostarcza roślinom ziemi i wody potrzebnej do życia, zna potrzeby roślin (woda, 

światło) 

1. Sianie owsa. 

Potrzebne będą ozdobne pojemniki, ziemia i ziarna owsa (lub innego zboża). Napełniamy 

ziemią pojeminki, trochę więcej niż do połowy, posypujemy dokładnie ziarnem, aby 

szczelnie przykryć ziemię. Zasypujemy zboże cienką warstwą ziemi i podlewamy całość 

za pomocą łyżki. Stawiamy w jasnym miejscu, aby kiełkujące ziarna miały dostęp światła. 

Podlewamy raz lub dwa razy dziennie, w miarę potrzeb, jeśli ziemia jest sucha.  

2. Wysiew rzeżuchy. 

Ozdobne doniczki wyściełamy watą, legniną lub papierowym ręcznikiem. Moczymy 

delikatnie wodą i wysiewamy rzeżuchę. Staramy się ją równomiernie rozprowadzić, 

dosypać, gdzie trzeba ziaren. Polewamy jeszcze odrobiną wody za pomocą łyżki. 

Stawiamy na parapecie, aby szybciej wykiełkowały ziarenka. Podlewamy codziennie, jeśli 

trzeba, dwa razy dziennie.  

Tu w linku znajdziecie przygotowaną przeze mnie prezentację, jak założyć hodowlę owsa 

i rzeżuchy. 

https://www.canva.com/design/DAD4veT2wMw/rlYbBDI9CNIxzqA_LTJkhw/view?utm

_content=DAD4veT2wMw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourc

e=publishsharelink  

 

3. A po sianiu i sprzątnięciu miejsca pracy umyjmy rączki:  

https://youtu.be/QaFHWfeVI6A 

https://youtu.be/kq4NULDhx5M  

4. Zabawy z wodą. 

Woda jest niezastąpiona w utrzymaniu właściwej higieny, niezbędna roślinom do 

życia. Dlatego przy okazji rozmów na ten temat proponuję wprowadzić zabawy z 

wodą. 

 

Przelewanie z miski do miski – można użyć dwóch naczyń, z których jedno 

wypełniamy wodą. Za pomocą kubka dziecko ma przelać wodę z jednego do 

drugiego. Ćwiczymy wówczas małą motorykę. Rodzeństwo może urządzić zawody – 

kto szybciej przeleje. Pozwólcie dzieciom trochę nachlapać, będą miały z tego frajdę.  

 

5. Pamiętajcie też, aby przynajmniej raz dziennie podlewać delikatnie na przykład łyżką 

rzeżuchę i owies. Moje nasionka rzeżuchy napęczniały już na koniec pierwszego dnia, 

a jak u was? 

6. Nie zapomnijcie pomóc w sprzątaniu mamie i tacie:  https://youtu.be/imoS6Wkr04w  

 

Wesołych Świąt! 
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