
                                                                                                           Data: 20.04.2020 r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Poznajemy nowe gatunki kwiatów – liliowce, mieczyki, dalie. 

              Sadzenie roślin cebulowych wiosną do gruntu. 

              Sadzenie bulw roślin do doniczek. 

Dzień dobry Panowie       

Chciałabym , żebyśmy dzisiaj poznali kolejne gatunki kwiatów. Wybrałam takie 

rodzaje, które najczęściej występują w naszych ogrodach. 

Zaczynamy. 

Liliowce 

Liliowce swoją popularność zawdzięczają pięknym kwiatom, niewielkim 

wymaganiom uprawowym oraz imponującej długowieczności. Liliowce na 

jednym miejscu mogą pozostawać nawet przez 20–30 lat i nie wymagają przy 

tym odmładzania. 

    

 

 

     

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.krainabylin.pl%2Fliliowiec%2F&psig=AOvVaw3uniNBpTXOLYgRCBEiJoHG&ust=1587455153892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC1urfB9ugCFQAAAAAdAAAAABAG


Mieczyki 

Niewiele roślin ozdobnych może poszczycić się tak okazałym kwiatostanem jak 

mieczyk ogrodowy .Jego uprawa nie należy jednak do najłatwiejszych, bo roślina 

jest dość wymagająca. Mimo to jej wspaniale kwiatostany z pewnością 

wynagrodzą wysiłek włożony w pielęgnację. 

   

Dalie 

Dalie to prawdziwe królowe ogrodów. Zachwycają ogromem kolorów i 

przepychem wyjątkowo atrakcyjnych kwiatów. To jeden z najbardziej 

popularnych gatunków, tak pojemny, że z licznych odmian i grup można stworzyć 

ogród, w którym z pewnością nie będzie nudno. Dalie w ogrodzie to świetny 

pomysł,  nawet w przypadku początkujących ogrodników. 

   

 

 

 

 

 



Poznaliście kolejne gatunki kwiatów. Teraz zapraszam Was do obejrzenia filmów. 

Dowiecie się , w jaki sposób należy posadzić bulwy, cebulki , żeby uzyskać taki 

efekt jak powyżej – piękne kwiaty. 

Zapraszam do obejrzenia filmów: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9I8Gd9P8  Dalie – kwiaty kwitnące całe lato. 

https://www.youtube.com/watch?v=T-S9QwwrJqU Jak przyśpieszyć kwitnienie kanny i dali? 

https://www.youtube.com/watch?v=rk5yj3BIq_s  Sadzenie roślin cebulowych. 

 

Zadanie domowe  

Pytania do opracowania w zeszycie – termin odesłania pracy – zdjęcie z 

wykonanym zadaniem proszę odesłać do czwartku (30.04.2020r. ) na e-mail 

alicjaborowiecka@poczta.onet.pl  lub pod numer telefonu 666715062. 

Polecenie: 

Zadanie nr 1. Wypisz nazwy roślin , które poznałeś na lekcjach w miesiącu kwiecień (nazwy 

kwiatów, krzewów). 

Zadanie nr 2.  Które rośliny  podobają się Tobie i chętnie posadziłbyś je w ogrodzie? 

Uzasadnij swój wybór.  

Powodzenia. Oceny wystawię w ciągu tygodnia od otrzymania zadania.  

Pozdrawiam Was . Alicja Borowiecka. 
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