
                                                                                                            Data: 23.04.2020 r. 

Przedmiot : Przysposobienie do pracy  - zajęcia ogrodowe. 

Temat: Jak być ekologicznym w ogrodzie? Nawozy organiczne. 

                     

Witajcie. 

Wczoraj był  Światowy Dzień Ziemi. 

To dzień, który miał skłonić nas do zainteresowania się  sytuacją naszej planety. 

Święto miało przypomnieć  nam o tym, abyśmy dbali o środowisko i ekologię.  

                             

                                 Uczcijmy Dzień Ziemi refleksją.   

Zastanówmy się ,  jak MY dbamy o naszą planetę? 

Czy segregujemy śmieci? 

Czy na zakupy nosimy torby z materiału, zamiast kupować  foliowe? 

Czy oszczędzamy wodę i prąd?  



A jak można być bardziej ekologicznym w ogrodnictwie? 

Ogrodnicy robią bardzo dużo dla naszej  planety. Sadzą dużo gatunków drzew, 

krzewów, roślin.  

Jak można jeszcze bardziej dbać o przyrodę?  

Dzisiaj będę chciała, żebyście poznali rodzaje nawozów ekologicznych 

(organicznych).  

Organiczne oznacza pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Ekologiczne, 
gdyż nie wpływa negatywnie na środowisko ani na zdrowie ludzi i zwierząt. 

Jakie nawozy organiczne należy  znać? 

Obornik  

 

Obornik to po prostu odchody zwierząt. W zależności od gatunku 
i od tego, czym zwierzęta są karmione, jakość obornika różni się. 

Mimo że jest to jeden z popularniejszych i bardziej efektywnych 
sposobów nawożenia ekologicznego. 

My używaliśmy na zajęciach obornika granulowanego – pamiętacie 
jego zapach ? Sypaliśmy go w szklarni w tym roku .   

 

 



Kompost  

Nie ma lepszego nawozu ekologicznego, a wiosna to świetny czas 
na założenie kompostownika, chociaż resztki roślinne mamy przecież 
zawsze.  My w szkole mamy taki jak poniżej. 

                

Oprócz trawy, gałęzi, przegniłych warzyw i owoców, chwastów, 
starych kwiatów możemy na kompost wyrzucać również roślinne 
resztki domowe – obierki, zwiędłe warzywa i owoce, ale też skorupki 
jajek – tyle że one długo się rozkładają.  

Gnojówka 

    

Najpopularniejsza gnojówka to ta zrobiona z pokrzywy.  

Jak zrobić taką gnojówkę? Oglądając film,  dowiecie się.  

Zapraszam do obejrzenia filmów,  

https://www.youtube.com/watch?v=_WjmVUhi4sQ Jak zrobić gnojówkę z pokrzyw? 

https://www.youtube.com/watch?v=mWmQ4m6_v0M Kompost – co należy wiedzieć? 

https://www.youtube.com/watch?v=_-ip6aiOfX0 Jak przygotować nawóz z 
bananów? 

Pozdrawiam Was . Miłego dnia. Alicja Borowiecka 
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