
Witajcie Kochani :-) Święta wielkanocne nadchodzą wielkimi krokami. Nawet, jeśli w 

tym momencie nasze myśli i serca zaprzątają zupełnie inne sprawy, to i tak – niezależnie od 

sytuacji – święta nie zostaną przesunięte. A że Wielkanoc to szczególny czas, zatem mamy dla Was 

propozycję zielonej dekoracji :-) 

Owies na Wielkanoc w doniczce 

Doniczkę wypełnij ziemią połączoną z piaskiem. Podłoże dobrze zwilż i na wierzchu wysyp nasionka. 

Postaw doniczkę w miejscu, które jest dobrze naświetlone i jednocześnie ciepłe - idealny będzie parapet 

w najbardziej nasłonecznionym pomieszczeniu w domu. Z początku nasiona możesz też przykryć folią, 

w ten sposób stworzysz im warunki zbliżone do szklarni. Pamiętaj o ich regularnym podlewaniu, jednak 

nie przesadzaj z ilością wody, aby nasiona w niej nie pływały. Lepiej nawilżać podłoże niewielką ilością 

wody, za to systematycznie. Owies w doniczce wygląda naprawdę prześlicznie. 

Rzeżucha stała się w Polsce jednym z symboli Wielkanocy. To niezwykle popularna dekoracja 

wielkanocna. Aby cieszyć się nią na wielkanocnym stole wystarczy wysiać nasiona rzeżuchy 7-10 dni 

przed Niedzielą Wielkanocną. 

Przed wysianiem nasion przygotuj naczynie – może to być dowolne naczynie, ale najlepiej niezbyt 

głębokie, bo rzeżucha dorasta do około 5 cm wysokości. Nasiona wysyp z opakowania do niewielkiego 

naczynia i zalej wodą tak, aby zakryła wszystkie nasiona. Odczekaj kilka godzin, aby nasiona „puściły” 

śluz – wtedy łatwiej będzie je rozprowadzić po podłożu. 

Naczynie wykładamy zwilżoną watą, bibułą lub ligniną – aby nasza dekoracja wyglądała efektowniej 

nie układajmy podłoża na płasko, ale utwórzmy niewielki wzgórek. Wcześniej namoczone nasiona 

rozłóż równomiernie na podłożu. Naczynie z wysianą rzeżuchą ustaw w jasnym i ciepłym miejscu – 

najlepiej w kuchni. Pierwsze kiełki pojawią się już następnego dnia po wysianiu. Pamiętaj, aby 

codziennie podlewać – najlepiej spryskując – kiełkującą rzeżuchę 

A po tej zabawie w ogrodnika :-) 

Zapraszam na smaczny i zdrowy deser – zróbcie go razem z dzieckiem! 

Jak w prosty sposób zrobić oryginalny deser dla dziecka? Wystarczy pociąć jabłko w kawałki i ułożyć z 

niego robota :-) 

Zobaczcie naszą układankę i spróbujcie zrobić coś podobnego. Albo nie sugerujcie się naszym robotem 

i wymyślcie sami coś innego! Możliwości jest ogromnie dużo ! 

 

Dzień dobry zapraszam do fantastycznej zabawy wystarczy tylko biała kartka i kilka 

kolorowych a zapewne każde z Was posiada w domku i jak, jesteście 



gotowi????owocnej pracy.

https://www.facebook.com/882737078532569/videos/vb.882737078532569/2400432430181725/?type=

2&theater  

 


