
Kwiecień – świetlicowe propozycje na czas w domu 

Witam świetliczaków!  

Tym razem chciałam przypomnieć, że kwiecień jest bardzo ciekawym 

miesiącem. Wiosna już rozgościła się na dobre dlatego zajrzymy do ogrodów i 

podglądniemy pracę ogrodnióków. Zapraszam do wspólnej aktywności.  

 

Na początek króciutka zagadka… pewnie już wiecie kto to jest!  

Jestem żarłok na ten przysmak 
Ła - sy, ła - sy. 
Ocaliłam od zniszczenia  
Ca - łe la - sy! 
  
Dowodem na wiosnę w pełni niech będzie znany wiersz Hanny Ożogowskiej  
 
Kwiecień - plecień 
 
Ludzie mówią: 
 - Kwiecień - plecień, 
bo przeplata 
trochę zimy, 
trochę lata. 
 
A ja mówię: 
- Kwiecień - plecień, 
bo wciąż plecie 
nowej wiosny 
barwne kwiecie. 
 
W leśne trawy 
wplata fiołki 
i przylaszczek 
modre pąki. 
 
Sasankami, 
spójrzcie sami, 
przybrał lasu 
brzeg nagrzany. 
 
Świeże trawy 
nad wodami 
poprzeplatał 
kaczeńcami. 
 



Kwiecień - plecień, 
bo wciąż plecie 
nowej wiosny 
barwne kwiecie. 
 
Przedstawiam Wam (może ktoś zgadnie?)  
 
Roślinami się zajmuje.  

Sadzi warzywa, owoce hoduje.  

Ma na głowie ogród cały. 

 Kwiatów znawca doskonały.  

Tak to OGRODNIK 

 

       



Proponuję obejrzeć filmik na  YouTube, który bardzo fajnie przedstawi Wam 

wykonywane czynności i wykorzystywane narzędzia do prac ogrodniczych.  

https://www.youtube.com/watch?v=twtb3QHloNA  

Można też w domu mieć swoją małą rabatkę. Zachęcam do urządzenia domowej hodowli.  

Oto instrukcja – potrzebujesz: 

NASIONA ( sałata, rzodkiewka ) LUB CEBULKI na szczypior 

1. Donnicę z podstawką ( okrągłą, prostokątną, kwadratową z dziurkami od dołu – możesz też 

samodzielnie ją ozdobić wedłu własnego pomysłu)  

2. Ziemię do uprawy roślin ( dostaniesz ją nawet w markecie ) 

3. Żwirek, lub kilka niedużych kamieni na spód donniczki 

4. Łopatka lub niepotrzebna łyżka ( do przesypywania ziemi ) 

5. Gazeta, folia, lub inna podkładka dla zasłonięcia miejsca, w którym chcesz wykonać pracę. 

Pamiętajcie o położeniu donniczki w jasnym miejscu oraz nie zapominajcie o podlewaniu.  

Regularne podlewanie jest bardzo ważne, jednak trzeba uważać żeby nie przelać rośliny. Wtedy 

może zgnić i nie urośnie.  

 

Życzę POWODZENIA!!! 

Wykonaj czynności według obrazka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twtb3QHloNA


 

 

 

 



Tutaj zdjęcie wyrośniętego szczypioru.   

 

Jeżeli chodzi o sałatę  pomocna będzie strona: 

http://www.maniasiania.pl/uprawiac-salate-doniczce-krok-kroku/. 

 

Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do stworzenia domowego ogródka.  

Pamiętajcie, że możecie dzielić się swoimi aktywnościami z nami na adres 

 idzik-sekular.slawomira@sp8.zary.pl 

 

Opracowała* Sławomira Idzik - Sekular 

 

*materiał opracowany na podstawie zasobów inernetu. 
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