
 

      Często mówimy o tym, jak fabryki zanieczyszczają wody czy powietrze, narzekamy na 
ludzi, którzy zostawiają śmieci w lasach czy spalają odpady w domowych piecach. Ale nie 
wystarczy wytykać błędy innym. Słowa krytyki warto zamienić na praktyczne działania. 
Zwłaszcza, że wystarczy tak niewiele, by każdego dnia dbać o stan przyrody i przyszłość 
naszej Planety. 

Zapraszamy Wszystkich Państwa do lektury  artykułów,  
które prezentować będziemy w celu kontynuacji rozwijania u Przedszkolaków 

zainteresowań przyrodniczych. 

 

 

 

Łatwo jest zapomnieć, w jak wielkim stopniu zależymy od naszej 
Planety i jak wiele z niej czerpiemy – powietrze, wodę, 
pożywienie, lekarstwa. Zapominamy także o tym, że nasze 
codzienne działania – począwszy od energii, której używamy na 
co dzień, po żywność, którą kupujemy – mają wpływ na jej los. 

 

PORY ROKU  



 

 

       Wiosna coraz śmielej wkrada się do przyrody. Czas wykorzystać jej potencjał. Jednym 
ze sposobów może być stworzenie wraz ze swoją pociechą wiosennego mini ogródka w 
którym możecie wyhodować własne owoce, zioła czy warzywa. Połączenie przyjemnego z 
pożytecznym. 

  Założenie małego ogródka w którym Twoje dziecko poczuje się jak prawdziwy ogrodnik 
wcale nie jest trudne. Wystarczy odrobina zaangażowania i pracy, aby sprawić mu 
ogromną radość, a przy tym zafundować lekcję przyrody.  

       

Ogródek balkonowy – co możesz uprawiać? 

rzodkiew i sałata – to warzywa z krótkim okresem wegetacji. Od posiania do możliwości 
zbioru upływa zazwyczaj od 1 do 1,5 miesiąca. Śmiało możesz więc uprawiać je całe lato. 

– groszek – jeśli zasiejesz wczesną odmianę w np. w kwietniu, możesz je zebrać już po 2 
miesiącach. Wystarczy, że wsadzisz w ziemię kilka ziarenek, a następnie wbijesz przy nich 2 
kijki o długości 1 metra. Dzięki temu umożliwisz pędom groszku pięcie się po nich. 

Pomysł na TĘCZĘ w domu, 

http://www.e-szkrab.pl/


– poziomki i truskawki – do ich uprawy wybierz najlepiej wiszące pojemniki 

– zioła – tu masz pełną dowolność. Uprawia się je łatwo – wystarczy zasiać i “rosną same”, 
pamiętaj jednak o zapewnieniu im dostępu do słońca. Jeśli jednak balkon masz w zacienionej 
strefie, postaw na miętę i bazylię. Te nie potrzebują zbyt wiele światła. 

– papryka, marchew, kalarepa, buraki, ogórki – warto je hodować, jeśli na balkonie masz 
dużo miejsca. Pamiętaj jednak, że niektóre z odmian wspomnianych warzyw są dość 
wrażliwe na zmiany pogody. Licz się więc z tym, że mogą Ci nie wyrosnąć. 

 

        

Bez względu na to, co zdecydujesz się zasiać, zrobisz jedno – 
sprawisz swojemu dziecku ogromną frajdę! 

      

Warto obejrzeć !!! 

Wywiad z bocianem - Film edukacyjny dla dzieci - Lulek.tv - YouTube 

 


