
Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu 

Świątecznie i wiosennie                

Dodatkowa karta pracy – klasa 2                             

Cel: Zakładam domową uprawę rzeżuchy i bawię się kolorami.       

Rzeżucha na Wielkanoc to coś, co może ozdobić stół, ale być też smacznym 

dodatkiem np. do jajek. Jej uprawa nie jest skomplikowana, właściwie 

wszystko, co potrzebujemy to nasiona, resztę mamy w domu. 

Uprawa rzeżuchy jest naprawdę prosta: 

 Jak wysiać rzeżuchę? Potrzebujemy nasiona (najlepiej zaopatrzyć się w 

dwie paczuszki, aby móc wysiać ją dość gęsto), naczynie, w którym będziemy je 

wysiewać (np. talerzyk lub płaską miseczkę) oraz podłoże - może to być lignina, 

wata, kilka warstw ręcznika papierowego lub drobna gaza. 

 

 Co dalej? Do naszego naczynia układamy mokre podłoże (rzeżucha lubi 

wilgoć), a następnie wysypujemy nasionka.To tyle. Podłoże lepiej namoczyć 

wcześniej, gdy zrobimy to po rozłożeniu nasion, mogą one rozłożyć się 

nierównomiernie. Jeśli chcemy zmoczyć je później, lepiej robić to 

spryskiwaczem niż dużym strumieniem. 

 

 Kiedy wysiać rzeżuchę, aby zdążyć na święta? Aby nasze naczynko 

zazieleniło się od rzeżuchy, potrzebujemy około tygodnia. Ile rośnie rzeżucha? 

Pierwsze nasionka kiełkują już około 2-3 dni po ich wysianiu, ale jeśli chcemy 

mieć zieloną łączkę, za wysiew warto zabrać 7-8 dni wcześniej.  

UWAGA! 

Rzeżucha lubi ciepło, najlepiej hodować ją na parapecie, gdzie będzie miała dużo 

światła. Nie możemy zapominać, że rzeżucha jest nie tylko fajną wielkanocną 

dekoracją. Możemy ją jeść i wyjdzie nam to na zdrowie. Rzeżucha 

zawiera witaminy z grupy B, zasmakować w niej powinny kobiety w ciąży (zawiera 

kwas foliowy). Znajdziemy w niej także witaminę C, która wspiera układ 

odpornościowy, chrom, jod i siarkę (to ona odpowiada za specyficzny smak). 

 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,101460,11631322,Witaminy_z_grupy_B__ukoja_nerwy_i_wspomoga_metabolizm.html#TRrelSST


 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy rzeżucha rośnie, a Tobie się nudzi możesz wykonać sobie wiosenne            

i świąteczne kolorowanki. 

 



 

 

Wejdź na strony i koloruj online:  

https://www.kolorowankionline.net/kurczaki-i-jaja-wielkanocne 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-wielkanoc.html 

 

http://www.kolorowankionline.com/malowanka-wielkanocna-scenka/ 

 

Tu znajdziesz kolorowanki do drukowania: 

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,61b33-kolorowanki_wielkanocne_pisanki.html 
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Na koniec trochę gimnastyki dla głowy.  

Zagadki świąteczne: 

 

1. Przylatują z daleka bociany. 

Zakwitają w lesie sasanki. 

Marzanna umknęła do morza, 

Od tej pory cieplejsze są ranki. 

 

 

2. Mleczka nie chcą pić. 

Nigdy nie biegają. 

Choć mają futerka, 

ogonków - nie mają. 

Oj dziwne to kotki! 

Wolą stać w wazonie, 

niż wziąć się za psotki. 

 

3. Kolorami tęczy 

mienią się im kwiatki. 

Każdy ogród piękny, 

gdy kwitną w nim... . 

 

4. Żółciutkie jak słonko, 

piękne jak motyle. 

Wiosną rozkwitają 

w ogrodzie.... . 

 

 



5. Choć na dworze jeszcze chłodno; 

takie zimne noce, ranki... 

Pierwsze wiosnę lubią witać 

i krokusy, i …. . 

 

6. Ledwie się las obudził z zimy. 

Wiosna się jeszcze po świecie błąka. 

Wśród starych liści kiełkują kwiatki; 

Już cała łąka tonie we  …. . 

 

7. Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu 

Kiełkuje …. . 

 

 

 

 

 

 Odpowiedzi: wiosna, bazie, bratki, żonkile, sasanki, fiołki, rzeżucha. 

Źródła: https://www.edziecko.pl/edziecko/7,88999,21593573,rzezucha-na-wielkanoc-kiedy-i-jak-

wysiac-rzezuche-na-swieta.html 

 

https://www.google.com/search?q=kuchnia+doroty&oq=kuchnia+dor&aqs=chrome.1.69i57j0l7.7260

j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=zagadki+na+%C5%9Bwi%C4%99ta+wielkanocne&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwinpsqcnczoAhUopIsKHW0EByIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1396&bih=6

57#imgrc=q-ij3aMdRjnsEM 

https://www.google.com/search?q=rze%C5%BCucha&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi

Q8uzOn8zoAhUCBhAIHR-YCV0Q_AUoAXoECBcQAw&biw=1396&bih=657#imgrc=a477dbTc_T_YGM 
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