Świetlicowe zajęcia zdalne. Las w słoiku – zabawa w zielone.

Niejednokrotnie pewnie byliście na spacerze w lesie. Miejsce to szczególnie żyje swoim życiem, tworząc
wspaniałe środowisko dla rozwoju wielu roślin. Przebywanie w lesie uspokaja nas od wewnątrz i pozwala
zrelaksować się. Przenieśmy ten wspaniały klimat do naszego domu i spróbujmy stworzyć swój… własny
kawałek lasu. Nie obejdzie się bez wizyty w kwiaciarni.

Potrzebne materiały: słoik (najlepiej duży, dobrze jeśli byłby o nietypowym kształcie z szerokim otworem),
ziemia uniwersalna, roślinki wedle upodobania (do kupienia w kwiaciarni – najlepiej dobrać rośliny o
podobnych wymaganiach środowiskowych), węgiel aktywny (do kupienia w aptece), keramzyt (specjalne
kulki – do kupienia w kwiaciarni), kolorowe kamyki (zebrane na dworze) lub ozdobny żwirek – efektownie
wygląda biały (do kupienia w kwiaciarni), ozdobne kawałki drewna, łyżka do pracy.
Sposób wykonania: Słoik należy dokładnie umyć płynem do naczyń (najlepiej wlać do niego gorącą wodę
na kilka minut w celu wyparzenia go). W ten sposób będziemy mieć pewność że jest dobrze oczyszczony co
jest bardzo ważne zanim przystąpimy do dalszej pracy. Na spód słoika wsypujemy keramzyt (na wysokość
ok. 3 cm), zapobiega on gniciu korzeni roślin, które umieścimy później w słoiku. Na warstwę keramzytu
wsypujemy rozdrobniony węgiel aktywny (zmniejsza rozwój grzybów w słoiku). Następnie należy wsypać
warstwę ziemi, która uprzednio została dobrze nawilżona.

Przy ściankach słoika możemy wysypać ozdobny żwirek, bądź kolorowe kamyczki, które możemy
nazbierać poza domem. Żwirek również możemy umieścić między warstwami ziemi.

Kolejnym krokiem będzie posadzenie roślin. W ziemi przy pomocy patyczka należy zrobić wgłębienie.
Później zakupione roślinki ostrożnie przy pomocy patyczków lub łyżki należy posadzić w słoiku. Na koniec
posadzone rośliny możemy wokół ozdobić kawałkami drewna, kolorowym żwirkiem, muszlami.
Słoik możemy trzymać otwarty lub zamknięty. W przypadku otwartego słoika należy go podlewać. Jeśli
będzie on zamknięty – podlewamy go tylko raz, a po zamknięciu woda krąży w nim samoistnie i nie
wymaga już podlewania – ścianki słoika wtedy będą zaparowane. Nasz słoik jest gotowy!
Będzie on stanowił wspaniałą dekorację naszego wnętrza jak i posłuży do obserwacji rozwijających się w
nim roślin z bliska.
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