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Czy wiesz, że niektóre warzywa odrosną z resztek
kuchennych? A kiedy dojrzeją, możesz znów je
zjeść! Potrzebują tylko szklanki wody lub
odrobiny ziemi.

Na podobnej
zasadzie możesz
wyhodować
w ziemi dymkę.
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Nalej do szklanki świeżej
wody – nie do pełna.
Zostaw kilka centymetrów
od góry.
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Wbij wykałaczki pośrodku batata.
Dzięki temu nie wpadnie cały do szklanki.
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Umieść batata w szklance, tak aby
przecięta część znalazła się pod wodą.
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Postaw swojego batatowego
ludzika w jasnym miejscu, ale
nie na słońcu. W ciągu tygodnia
powinny zakiełkować pędy
z małymi liśćmi.
Upewnij się, że spód
jest cały czas pod wodą.
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Pędy batata będą wspinać się po ramie okna, jeśli im na to pozwolisz.
Liście są jadalne i można ich użyć do sałatek lub gulaszu.
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Zaprojektuj doniczkę
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Wykonanie kolorowych doniczek dla roślin jest łatwe!
Materiały znajdziesz w kuchni. Pamiętaj jednak, żeby
nie wyrzucać pustych kartonów po napojach.

Karton do połowy wypełnij ziemią
i włóż roślinę. Ostrożnie dosyp więcej
ziemi, aż napełnisz karton, a wtedy ubij
ziemię.
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Będą potrzebne

Wyłóż spodek kamykami
i postaw na nich doniczkę.
ny
plastikowe butelki lub karto
po napojach, puste i umyte

spodek

( jeden n

kilka płaskich kamyków
nożyczk i

marker lub

1

a k a r to
n)

Weź pusty karton i zdecyduj, jaką wysokość ma
mieć doniczka. Narysuj linię dookoła kartonu
i wytnij. Górną część wrzuć do pojemnika na
odpady z tworzyw sztucznych.

małe rośliny
flamaster

farby i pędzle
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Delikatnie podlej
i ciesz się nową
doniczką!
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Zrób trzy otwory w dnie pudełka.
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Teraz czas na dekorację! Użyj
farb, żeby boki kartonu pokryć kolorowymi
plamami, paskami, a nawet twarzami.
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Wyhoduj w domu zioła
Stwórz na domowym parapecie pyszny ogród. Zanim zaczniesz,
zdecyduj, gdzie go umieścisz – najlepsze jest nasłonecznione
miejsce!
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Posyp nasiona ziemią, aż zostaną lekko
przykryte. Następnie mocno dociśnij.
Podlej.
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Wypełnij pojemnik ziemią,
pozostawiając 5 cm
miejsca od góry. Mocno
dociśnij.
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Gdy koper i pietruszka osiągną
wysokość 15 cm, możesz zacząć je
zbierać. Używaj nożyczek, żeby nie
naruszać korzeni.
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Weź nasiona kopru i wysyp je na połowie
powierzchni ziemi.
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Nasionami pietruszki posyp drugą połowę
ziemi.
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Pielęgnacja ogrodu

Jaki mam rodzaj
gleby?

Glina

Ziemia

Ziemia jest domem rośliny, tak jak twoim domem jest budynek. Ważne,
żeby ten dom był zdrowy i szczęśliwy, bo wtedy twoje rośliny będą zdrowe
i szczęśliwe. Wszystkie rodzaje ziemi kochają to samo – życie!

Gdy po ściśnięciu w garści
ziemia mocno się sklei, masz
ziemię gliniastą.

Beton

Czasami na podwórku
wcale nie ma ziemi!
Wtedy, żeby stworzyć
swój ogród, użyj kilku
doniczek.

Podlewanie

Zabawnym sposobem
sprawdzenia, czy twój ogród
wymaga podlania, jest wetknięcie
palca w ziemię. Jest wilgotno?
A może sucho i piaszczyście?

Kompost

Dodawanie kompostu do ziemi
jest jak serwowanie pożywnego
posiłku, dzięki czemu twoje rośliny
urosną duże i silne. Żeby zrobić kompost,
wystarczy trochę liści, słomy lub suchej trawy
i pożywnych odpadków, takich jak obierki,
skórka banana lub świeżo skoszona trawa.
Najlepiej na dworze ułóż naprzemiennie kilka
warstw. Z czasem kompost się nagrzeje
i zobaczysz, jak unosi się z niego para!

Piasek z iłem

Jeśli masz w ogrodzie mieszankę
piasku z iłem, ziemia nie skleja się
zbyt dobrze, a gdy ją ściśniesz –
przesypuje się przez palce. Taki rodzaj
podłoża bardzo lubią kaktusy.

Hotelik dla pszczół
Łatwym sposobem zwabienia przyjaznych owadów
jest zapewnienie im przyjemnego miejsca pobytu!
Wiele pożytecznych owadów potrzebuje suchego
i przytulnego kącika, a ty możesz im pomóc i zrobić
dla nich hotelik. Różne owady lubią różne rodzaje
zakamarków do spania.
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Uformuj glinę w płaski walec. Weź mały patyk
i ostrożnie zrób otwory z jednej strony. Każdy
otwór powinien mieć głębokość co najmniej 5 cm.
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Połóż pudełko na boku. Zmierz patyki i trzciny tak,
żeby trochę wystawały z pudełka. Przytnij je do
odpowiedniej długości za pomocą sekatora.
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Niektóre owady lubią
zakamarki między patykami,
inne wolą otwory w trzcinach,
a jeszcze inne – dziury w błocie
lub glinie. Postaraj się
zapewnić owadom wiele
różnych miejsc do spania!
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Zgrupuj osobno patyki, bambus i trzcinę,
a następnie mocno zwiąż drutem. Ułóż
wiązki patyków w pudełku.

Umieść glinę w rogu pudełka, tak żeby otwory
skierowane były na zewnątrz.
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Ostrożnie wynieś hotelik dla owadów na zewnątrz
i ustaw co najmniej metr nad ziemią. Niech stoi
w miejscu osłoniętym od deszczu, np. na półce
lub stole.
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