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Lekcja 

Temat: Pielęgnujemy rośliny w ogrodzie. 

 

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe to: 

 siew nasion i sadzenie młodych roślin, 

 nawożenie, 

 nawadnianie, 

 odchwaszczanie 

Siew i sadzenie 

Należy dokładnie zapoznać się z upodobaniami danej rośliny. Posadzenie w 

dobrych warunkach jest gwarancją dobrego przyjęcia się sadzonek lub 

wykiełkowania nasion. Należy zwracać uwagę na: 
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 Termin sadzenia, siewu – niektóre rośliny trzeba sadzić wczesną wiosną, 

żeby zdążyły wykształcić odpowiednią masę zieleni potrzebą do kwitnienia 

lub owocowania; niektóre gatunki należy sadzić po 15 maja w obawie przed 

przymrozkami, jakie mogą wystąpić we wcześniejszych terminach, 

 Głębokość siewu/sadzenia – wysiew nasion na głębokość równą trzem 

wysokościom nasiona, jeżeli nasiona są drobne delikatnie przykryć cienką 

warstwą gleby, 

 Rozstawa – zastosowanie odpowiedniej odległości między 

poszczególnymi roślinami przyczyni się do wytworzenia dorodnych 

nadziemnych części jadanych u warzyw (np. sałata, szpinak), a także 

wyeliminuje ryzyko konkurencji między roślinami o wodę i składniki 

pokarmowe, 

 Temperatura kiełkowania – są rośliny, które potrzebują wysokiej 

temperatury ok 22-25°C na początku rozwoju (np. papryka, mięta, petunia), 

 Podkiełkowanie i pikowanie – niektóre gatunki wymagają 

podkiełkowania w domowych cieplejszych warunkach, a następnie 

przesadzenia na miejsce stałe, dale im to duży zastrzyk energii na początek 

wzrostu, 

 Wymagania siedliskowe – należy uwzględnić upodobania roślin, bo to 

jest klucz do powodzenia w uprawie, do najważniejszych wymagań 

siedliskowych zaliczamy: usłonecznienie i przewiewność stanowiska, 

wilgotność, odczyn i rodzaj gleby. 

 

Kompostownik w ogrodzie/na działce 



Odchwaszczanie 

Zabieg należy wykonywać systematycznie, gdy tylko pojawią się siewki 

chwastów. Dzięki temu nie dojdzie do konkurencji z roślinami uprawowymi o 

wodę i składniki pokarmowe zawarte w glebie. Ważne jest usuwanie chwastów 

wraz z korzeniami, ponieważ niektóre z nich mogą regenerować się z części 

podziemnych. Nie można dopuścić do rozwoju chwastów i ich kwitnienia. 



 



 

Nazwij i narysuj narzędzia ogrodnicze, których używasz do pracy w ogrodzie. 



 

Dopasuj obrazki do podpisów. 



 


