
WIOSNA 

W POLU

I OGRODZIE

Mam nadzieję ,że materiały 
podane w ubiegłym tygodniu choć 
trochę umiliły Wam pobyt w domu 
i poprawiły wasze samopoczucie. 
Wiemy ,że macie sporo pracy nad 
lekcjami , dlatego staramy się 
przekazywać Wam dużo 
ciekawostek. .                                                                                
Za oknem wiosna . Słońce coraz 
wyżej króluje na niebie , ptaszki z 
dnia na dzień odważniej śpiewają , 
a rośliny śmielej witają każdy 
kolejny dzień. W związku z tym 
sala 29 przygotowała dla Was 
prezentacje w oparciu o hasło 
tygodnia.
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Wiosna  w ogrodzie to 

czas porządków: 

przycinania, grabienia, 

czyszczenia                       

i usuwania 

pozostałości roślin. 

prac   

porządkowych w 

ogrodzie będziemy 

doceniać cały rok.

WIOSNA W OGRODZIE  TO

PRACOWITY OKRES

Krzewy i drzewa 

przycinamy, gdy minie 

okres dużych mrozów, 

czyli od połowy do końca 

marca. Pamiętajmy o 

tym, żeby nie formować 

roślin w czasie, gdy 

gniazdują w nich ptaki. 

Efekty wiosenny

.







Już po połowie marca 

rolnicy ruszają z 

pracami polowymi. 

Rozpoczynają się 

wysiewy nasion takich 

gatunków, jak cebula 

czy marchew i 

pietruszka.

WIOSNA W POLU 

Do podstawowych prac wykonywanych na 

polu wiosną należy: orka, bronowanie            

i kultywatorowanie oraz wałowanie gleby, 

siew, sadzenie. Przy pracach tych stosuje się 

wiele typów maszyn, np. pługi, 

pługofrezarki, glebogryzarki, brony, wały           

i inne. W gospodarstwach o dużych areałach 

rolnicy coraz częściej wykorzystują agregaty 

uprawowe. 



"Wiosna w ogródku"

Autor słów: Ewa Chotomska

Grabie i łopaty zimą spały w szopie

Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie.

Nagle przeszła wiosna na dwór je wygnała,

Kiedy pracowały, ona planowała.

Refren:

Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie.

A nim się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa,

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać.

Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą.

Grabie i łopaty męczą się i pocą.

Taczki i konewki także się zwijają

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.

Refren (x2):

Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie.

A nim się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa,

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać.       

https://youtu.be/gpZElYqu1Ag




