
Jo lan ta Ja błoń ska

Bu dzą ca się po okre sie zi my przy -
ro da na pa wa ka żde go opty mi -

zmem i chę cią do pra cy w ogród kach,
na grząd kach i ra ba tach. Aby od pod -
staw stwo rzyć eko lo gicz ny ogró dek
do upra wy ro ślin ozdob nych i ja dal -
nych, na le ży wcze śniej za pla no wać
dzia ła nia, a pod sta wo we pra ce przy -
go to waw cze roz po cząć na po cząt ku
mar ca. Przy współ pra cy z ro dzi ca mi
i dzię ki spon so rom uda ło nam się zor -
ga ni zo wać ta kie cie ka we miej sce. 

Pod czas pro jek to wa nia ogro du bar -
dzo po moc na bę dzie wie dza o tym, ja -
kie ro śli ny i gdzie lu bią ro snąć oraz
w ja kim to wa rzy stwie. Na le ży za sta -

no wić się nie tyl ko nad funk cją, ale
i nad cha rak te rem ogro du, któ ry chce -
my stwo rzyć. My chcie li śmy, aby
w na szym ogród ku by ło miej sce dla
ro ślin ozdob nych, ja dal nych (zio ła,
owo ce na krze wach, wa rzy wa), a ta k-
że dla pta ków i owa dów. 

Na te re nie przed szkol ne go ogro du,
któ re go znacz ną część zaj mu je prze -
strzeń do za baw, po sia da my nie wiel ki
ka wa łek dział ki (wcze śniej za ro śnię ty
tra wą). Tu wła śnie po sta no wi li śmy
roz po cząć na sze pra ce, aby zmie nić
nie wiel ki skra wek zie mi w pięk ny,
eko lo gicz ny ogró dek.

Wzdłuż na szej dział ki bie gnie
chod nik, na koń cu któ re go znaj du je
się śmiet nik. Na wio snę zo stał on od -
świe żo ny. Ro dzi ce po ma lo wa li ce gły

na bia ło, zie mia na dział ce zo sta ła 
do kład nie prze ko pa na, za gra bio na,
uzu peł nio na świe żą oraz po sy pa na
tor fem, za wie ra ją cym du żą ilość sub -
stan cji odżyw czych, po trzeb nych ro -
śli nom do ich wzro stu. Pod ło że
do upra wy ro ślin po win no być prze -
pusz czal ne, prze wiew ne, a przy tym
do brze ma ga zy nu ją ce wo dę. 

Wa żne jest do kład ne wy rów na nie
zie mi gra bia mi i zro sze nie jej tuż
przed wy sie wem czy po sa dze niem
mło dych ro ślin i krze wów. Do tak
przy go to wa nej zie mi dzie ci wspól nie
z do ro sły mi mo gły (we dług wcze śniej
usta lo ne go pla nu) sa dzić ro śli ny. Na le -
ża ło ta kże usta wiać po trzeb ne ak ce so -
ria, po ma gać w pra cach po rząd ko -
wych, ob ser wo wać dzia ła nia in nych.
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Sa dzon ki ro ślin, na sio na i po zo sta łe
ak ce so ria po trzeb ne do stwo rze nia
ogro du otrzy ma li śmy dzię ki hoj no ści
spon so rów.

Na szą dział kę po dzie li li śmy na
dwa sek to ry: kwia to wy i wa rzyw no -
-owo co wy. Po pra wej stro nie ogro du,
w je go ro gu, zo stał usta wio ny zbi ty
z de sek kom po stow nik. Na drze wie
obok śmiet ni ka po wie si li śmy bud kę
lę go wą dla pta ków, a w sek to rze kwia -
to wym usta wi li śmy po ideł ko dla pta -
ków oraz do mek dla trzmie li. Po le wej
stro nie (wo kół par ka nu) dzie ci po sa -
dzi ły sa mo dziel nie wy ho do wa ną fa -
so lę ozdob ną i gro szek, po pra wej zaś
zo stał po sa dzo ny ży wo płot. 

Na kwiet nej łą ce, ob sia nej tra wą,
wy go spo da ro wa ne zo sta ło miej sce
na zio ła: ba zy lię, mię tę, ty mia nek,
czą ber, me li sę, czo snek, roz ma ryn
i szał wię. Obok kasz ta now ca, któ ry
od lat ro śnie na tym te re nie, dzie ci
po sa dzi ły roz sa dy ak sa mi tek i po sia ły
ma ciej kę. W nie wiel kiej od le gło ści
od kom po stow ni ka po sia li śmy dy nie,
a na kil ku grząd kach rzod kiew kę, ce -
bul kę dym kę, mar chew kę i pie trusz -
kę. Grząd ki te bę dą ozda bia ły po sia ne
wo kół na giet ki. Po wstał ta kże owo co -
wy ką cik, na któ rym bę dą ro sły krze -
wy bia łej i czer wo nej po rzecz ki oraz
sa dzon ki tru ska wek i po zio mek.
Przy wej ściu do ogród ka bę dą wi ta ły
nas czer wo ne tu li pa ny i fio le to we iry -
sy. Dzie ci przy go to wa ły ta kże ety kiet -
ki z na zwa mi kwia tów, ziół i krze -
wów, któ re bę dą po moc ne do ich
roz po zna nia. 

Wspól nie usta li li śmy „re gu la min
ogród ka”, do któ re go bę dzie my za pra -
szać dzie ci z in nych grup. Na si do zor cy
bę dą nam po ma gać w je go pie lę gna cji
i utrzy ma niu w na le ży tym po rząd ku. 

Al tan ka wo kół śmiet ni ka
Te ren wo kół śmiet ni ka to miej sce

na ro śli ny pną ce: bluszcz i wi no bluszcz.
Bę dą sta no wić zie lo ną płaszczyznę, za -
kry wa ją cą ścia ny śmiet ni ka, efek tow nie
kon tra stu ją cą z bielą od świe żo nych ce -
gieł. Po sia ne w nie wiel kiej od le gło ści
sło necz ni ki, któ re uwiel bia ją bez po śred -
nie dzia ła nie pro mie ni sło necz nych,
kiedy urosną, ja skra wym ko lo rem swo -
ich płat ków bę dą przy cią gać ró żne go
ro dza ju owa dy, a barw ne na stur cje uzu -
peł nią efek tow ny wy gląd al tan ki.

Kwia ty i zio ła
Ro śli ny kwit ną ce zwa bia ją po ży -

tecz ne owa dy, są dla nich schro nie -
niem i po kar mem. Zio ła war to upra -
wiać, ze wzglę du na ich pięk ny ko lor,
za pach i kształt li ści. Roz sie wa ją za pach
olej ków ete rycz nych, dzię ki cze mu
stro nią od nich szkod ni ki, np. nor ni ce,
kre ty czy śli ma ki, a ta kże upo rczy we
owa dy – ko ma ry i mesz ki. Zioła są naj -
smacz niej sze, za nim za kwit ną. Ma ją
wła ści wo ści lecz ni cze, po pra wia ją me -
ta bo lizm, pod no szą wa lo ry sma ko we
wie lu po traw, ła two się je upra wia. 

Wa rzyw niak
Naj le piej sma ku ją wa rzy wa z wła -

snej grząd ki. Wy bra ne roz sa dy i na -
sio na wa rzyw dzie ci po sa dzi ły w od -
po wied nich od le gło ściach od sie bie
(nie zbyt gę sto), przy za le ca nej głę bo -
ko ści sie wu. Kieł ku ją ce na sio na war to
za bez pie czyć przed przy mroz ka mi
ka wał kiem fo lii i kil ko ma de ska mi. 

Owo co wy ką cik
W owo co wym ką ci ku zna la zły się

owo ce bar dzo lu bia ne przez dzie ci:
tru skaw ki, po ziom ki, dwa ro dza je po -
rzecz ek (czer wo na i bia ła), któ re są
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Re gu la min użyt ko wa nia ogród ka:

1. Dba my o czy stość w ogród ku.
2. Cho dzi my po wy zna czo nych ście żkach i uwa ża my na ro śli ny.
3. Pra wi dło wo pod le wa my ro śli ny, re gu lar nie pie li my ogró dek.
4. Ob ser wu je my miesz kań ców na sze go ogród ka i po ma ga my im:

l uzu peł nia my wo dę w po ideł ku dla pta ków;
l do kar mia my pta ki pod czas zi my;
l czy ści my bud kę dla trzmie li po zi mie.
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pro ste w upra wie, szyb ko owo cu ją,
do star cza jąc war to ści odżyw czych
i wa lo rów sma ko wych. 

Po ideł ko dla pta ków
Do przy go to wa nia po ideł ka wy star -

czy pla sti ko wy po jem nik lub (jak w na -
szym wy pad ku) gli nia na mi ska. Pta ki
bę dą chęt nie przy la ty wa ły, wie dząc, że
za wsze bę dzie w niej czy sta wo da, któ -
ra za spo koi ich pra gnie nie, za chę ci
do ką pie li i we so łej za ba wy.

Do mek dla trzmie li
Przy go to wa nie dom ku nie wy ma ga

du że go na kła du pra cy, wy star czy je -
dy nie gli nia na do nicz ka. Na le ży wy -
peł nić ją su chą tra wą, li ść mi, mchem,
usta wić w wy bra nym miej scu (w po -
bli żu kwia tów i ziół), tak by otwór był
u gó ry. Lek ko wci snąć w zie mię, przy -
sy pu jąc brze gi, aby sta bil nie sta ła i by -
ła szczel na. Trzmie le ma ją ogrom ny
wkład w za py la nie wie lu ga tun ków
ro ślin, są owa da mi spo łecz ny mi, na le -
żą cy mi do ro dzi ny pszczo ło wa tych
i pod le ga ją ści słej ochro nie. Trzmie le,
po mi mo że po sia da ją żą dła, ką sa ją
nie zwy kle rzad ko, głów nie wte dy, gdy

zo sta ną nie opatrz nie przy ci śnię te.
Na ogół trzmiel wo li uciec, niż sta wić
czo ła czło wie ko wi. Nie są to więc
owa dy nie bez piecz ne, na to miast bar -
dzo po ży tecz ne i chęt nie ob ser wo wa -
ne przez przed szko la ków.

Kom po stow nik
Kom po sto wa nie jest naj prost szą

i naj efek tyw niej szą me to dą wy twa -
rza nia bar dzo war to ścio we go pod ło ża
or ga nicz ne go. Kom post słu ży do
użyź nia nia gle by, a co za tym idzie
– zwięk sze nia uro dzaj no ści upraw. 

Mo że my do te go ce lu prze zna czyć
zbie ra ne  w ogro dzie reszt ki ro ślin ne,
po ła ma ne ga łąz ki, zie mię ogro do wą,
sło mę, obier ki z owo ców, wa rzyw itp.
Przy go to wa niem kom po stu do użyź -
nia nia gle by zaj mie się nasz pan do -
zor ca. Od cza su do cza su bę dzie prze -
ko py wał je go ko lej ne war stwy.

Bud ka lę go wa dla pta ków
Bud kę na le ży po wie sić otwo rem

na wschód lub po łu dnio wy wschód,
w lek ko za cie nio nym miej scu. Mu si
być czysz czo na po ka żdym se zo nie lę -
go wym. Nie po win na mieć tra dy cyj ne -

go pa tycz ka przy otwo rze wlo to wym,
po nie waż bę dzie on sta no wił ła twe
opar cie dla dra pie żni ków. Na szą bud kę
umie ści li śmy na wy so ko ści oko ło 4 me -
trów od zie mi. War to za dbać o to, by
pta ki mia ły się gdzie za gnieź dzić. To je -
den ze spraw dzo nych, eko lo gicz nych
spo so bów ochro ny ro ślin przed szkod -
ni ka mi, a jed no cze śnie bar dzo po żą da -
ne dzia ła nie na rzecz ochro ny sa mych
pta ków i oczy wi ście nie zwy kle cie ka wy
obiekt do pro wa dze nia ob ser wa cji. 

Chcie li śmy, aby nasz ogró dek cie -
szył oczy na sze, na szych ko le gów
i ko le ża nek z przed szko la, ale i są sia dów
z oko licz nych blo ków. Aby był oa zą dla
owa dów i od wie dza ją cych go pta ków,
by śmy z za chwy tem mo gli podziwiać
roz wi ja ją cą się  w nim ro ślin ność, ob ser -
wo wać zmia ny za cho dzą ce w przy ro -
dzie w ko lej nych po rach ro ku. Nasz
ogród za pro jek to wa ny w zgo dzie z na -
tu rą jest i bę dzie miej scem przy ja znym
wszyst kim, któ rzy szu ka ją w nim od po -
czyn ku, re lak su, od po wie dzi na nur tu -
ją ce py ta nia. Bę dzie przy ja zny ro śli nom
oraz zwie rzę tom, któ re w nim ży ją,
a o któ rych nie mo że my za po mi nać. 

Za chę cam do ko rzy sta nia z na -
szych po my słów two rze nia wła snych
zie lo nych ogród ków, do któ rych z ra -
do ścią mo że my przy cho dzić i cie szyć
się bo gac twem ro ślin. Po sia da nie
pięk ne go ogro du wy ma ga sys te ma -
tycz nej pra cy przez ca ły rok. Wie lo -
barw na ro ślin ność wo kół nas jest nie
tyl ko wa lo rem de ko ra cyj nym, es te -
tycz nym i po znaw czym. To ta kże
wiel ka ra dość ze wspól nie za pla no wa -
nej i wy ko na nej pra cy. Bę dzie my
z nie cier pli wo ścią cze kać na efek ty
na szych dzia łań, mo żli wo ści włą cze -
nia do co dzien ne go ja dło spi su świe żo
ze rwa nych ziół, owo ców i wa rzyw.
Po zwól my dzie ciom sa mo dziel nie do -
świad czać, wy cią gać wnio ski z pro wa -
dzo nych ob ser wa cji, uczmy je sza -
cun ku do przy ro dy, dba ło ści o świat
ro ślin i zwie rząt, stwórz my im na tu -
ral ne wa run ki do przy swa ja nia wie -
dzy z za kre su eko lo gii, pro muj my ży -
cie w zdro wiu i rów no wa dze z na tu rą. 

Jo lan ta Ja błoń ska
Przed szko le nr 196 „Kra ina Mi siów”

w War sza wie
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Jak się nazywa ta pora roku,
co ściele dywan zielony wokół?
(wiosna)

W tym miesiącu, jak w garncu, 
nieustanna zmiana. 
Słońce grzeje w południe,
a mróz szczypie z rana.
(marzec)

Ptaszek, co ludziom 
wiosnę zwiastuje,
gniazda pod dachem sobie buduje,
przed deszczem nisko zatacza kółka,
wiadomo wszystkim, że to …
(jaskółka)

Jeszcze wszystko uśpione,
jeszcze nic nie rośnie,
a on śnieg przebija
i mówi o wiośnie.
(przebiśnieg)

Mleka nie piją, myszek nie jedzą,
te bure kotki na drzewie siedzą.
(bazie)

Żółte są jak kaczki, 
lubią rosnąć w wodzie,
ale nigdy tych kwiatków 
nie spotkasz w ogrodzie.
(kaczeńce)

W krótkiej nazwie kwiatów 
mieszczą się „sanki”, 
a te kwiaty kwitną w marcu, 
w mroźne poranki.
(sasanki)

Kukaniem nas do lasu zaprasza,
że wiosna już przyszła 
wszystkim ogłasza. 
(kukułka)

Wiosenne zagadki
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