
Urok kwitnących sadów 

Witamy w kolejnym tygodniu pracy zdalnej na świetlicy. 

Kochani jak ten czas szybko biegnie! Już za nami połowa miesiąca kwietnia. Kwiecień 

jest czasem świętowania nadejścia wiosny w jej pełni, radowania się z rozkwitających 

drzew, roślin i kwiatów. 

Obraz przedstawiający tulipany 

 

Dziś poznamy min. różne gatunki drzew owocowych, które znajdują się w polskich 

sadach. 

Niektórzy z Waszych rodziców z pewnością mają je też w swoich przydomowych 

ogródkach.  

Z pewnością wiecie, że wśród drzew owocowych są: jabłonie, grusze, śliwy... 

Różne gatunki drzew owocowych mają swoje nazwy. Wśród odmian jabłoni są m.in. 

 Antonówka, Gala, Golden Delicious, Idared, Jonagold,    Kosztele, Ligol, Champion, Szara 

Reneta. Wśród grusz znajdziemy: Carola, Concorde, Faworytka, Generał Leclerc,  

Śliwy również mają swoje nazwy. 

Są to: Śliwa Brzoskwiniowa Jerozolimka, Cacanska, Empress, Herman, Japońska Kometa, 

Katinka, Królowa Wiktoria. 

Każda z tych odmian różni się wyglądem, smakiem, porą kwitnienia i dojrzewania 

owoców. Najwcześniej zakwitają śliwy, wiśnie i dzikie grusze (kwiecień). Z początkiem 

maja okrywają się kwiatami wczesne jabłonie i grusze. 



Ciekawych informacji na temat kwitnienia, pielęgnacji i owocowania drzew 

owocowych znajdziecie w linkach poniżej. 

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/1093-drzewa-owocowe-terminy-

kwitnienia-i-owocowania 

Obraz przedstawiający kwiaty 
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Praca plastyczna- Jak zrobić motyla z rolki 

 

Potrzebne materiały: 

• Rolka po papierze toaletowym 

• Papier kolorowy 

• Nożyczki 

• Klej 

• Ołówek, flamaster 

 

Krok 1 - Na rolce namaluj buźkę motyla. Rolkę możesz okleić papierem kolorowym. 

Krok 2 - Z kolorowego papieru wytnij skrzydła o dowolnym kształcie. Możesz 

skorzystać z gotowych szablonów, które dla Ciebie przygotowałam. 

Krok 3 - Skrzydła możesz ozdobić w dowolny sposób: kolorując je, malując różne 

wzorki czy przyklejając różne kształty z kolorowego papieru. 

Przyklej skrzydła do rolki i GOTOWE!!! 

 

Obraz przedstawiający wykonanego kolorowego motyla z rolki 

 
 
 
 

 

 



Z kamerą wśród pszczół  

 Dowiesz się jak mieszkają, pracują, co jedzą - słowem - jak żyją pszczoły. Zapraszamy na 

zwiedzanie ula! 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 

(Beautiful flowers) !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=kEQ9r8Y-mYI 

 

Posłuchajmy! Zaśpiewajmy! 

Centrum Usmiechu - Gruszka  

https://www.youtube.com/watch?v=8lUGwohNNWg 

 

 

Drzewo - Magda Choduń 

Muzyka: Erwin Regosz  

Słowa: Danuta Wawiłow  

https://www.youtube.com/watch?v=EEwKijcIyE8 

 

 

 

 

Zapraszamy do wykonania pracy plastycznej WIOSENNE DRZEWO 

https://www.youtube.com/watch?v=XtmDKsc9LVI 
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Krzewy i drzewa kwitnące wiosną 

Bezlistne drzewa i krzewy ustrojone mnóstwem kwiatów to 

najwspanialsze wiosenne widowisko. Pierwsze, które nie boją się 

śniegu i zimnego wiatru, potrafią zakwitnąć już w lutym. Ostatnie 

czekają na cieplejsze kwietniowe dni. 

 

Żadna pora roku nie maluje ogrodu tyloma pastelowymi barwami co 

wiosna. To głównie zasługa kwitnących krzewów takich jak: Magnolie, 

bzy, azalie, krzewy ozdobne  kwitnące wiosną. 

Kiedy średnia dobowa temperatura przekracza nieco 5°C, 

zaczynają kwitnąć kotki wierzby i leszczyny. Choć skromne, jako 

zwiastuny upragnionej wiosny przez wszystkich witane są z radością.       

W dodatku wierzba daje pożywienie wcześnie budzącym się pszczołom i 

innym owadom lubiącym pyłek. Niewiele później małe pędzelkowate 

bukieciki oblekają żółtą mgiełką krzewy derenia jadalnego.  

Pierwsze kwitnące krzewy wiosną 

Forsycja- Zależnie od odmiany forsycja dorasta do wysokości 1-3 m. Szeroko rozkłada 

gałęzie przez cały kwiecień pokryte żółtymi kwiatami. Sadzimy ją w żyznej glebie na 

nasłonecznionym stanowisku. 

Jeśli tylko nie ma mrozu, w marcu - a czasem nawet w lutym - zaczynają pylić długie 

kotki leszczyny, a oczary pokrywają się żółtymi, czerwonymi lub pomarańczowymi 

"wstążeczkami". 

W kwietniu króluje złoto, róż i biel: kwitną forsycje, pigwowce, migdałki, kaliny 

koreańska i wonna, magnolie gwiaździste i porzeczki ozdobne.    

 

 

 

 

 

 

 



Obraz przedstawiający kwiat forsycji   Obraz przedstawiający kwiat tawuły 

 

Tawuła- w kwietniu z dala bieleje tawuła wczesna (Spirea arguta) gęsto obsypana 

drobnymi kwiatami. Krzew dorasta do wysokości ok. 2 m i rozrasta się szeroko dzięki 

odrostom. Ma małe wymagania glebowe, znosi suszę. 

Kwiaty balkonowe długo kwitnące 

Dobrze dobrane kwiaty sprawią, ze każdy balkon stanie się piękny i 

przytulny. 

Pelargonie - kwitną od maja do pierwszych przymrozków. Nieprzerwanie rozwijają 

mnóstwo kwiatów w kolorze różowym, czerwonym, białym, liliowym i przeróżnych 

barwnych kombinacjach. 

Pelargonie

 

 



Petunie  

 Kwiaty te preferują bardzo słoneczne stanowiska. Zanim petunie znalazły drogę do 

Europy, rosły dziko w Ameryce Południowej. Mogą zamienić balkon w morze kolorów. 

Liczna grupa odmian o zwisających pędach nosi nazwę „surfinia”. Te typowe kwiaty 

letnie, roztaczające swój urok do późnej jesieni, są prawdziwymi miłośnikami słońca. 

Potrzebują mnóstwo promieni słonecznych, aby rozwijać swoje kwiaty. Ich bujny wzrost 

widać szczególnie wyraźnie w upalne, letnie dni.  

Petunie 

 

Aksamitki (Tagetes) (2 zdjęcia poniżej) 

Nawet jeśli ktoś jest zupełnie początkującym ogrodnikiem, aksamitkami może 

przemienić swój balkon w morze kwiatów. Ponieważ aksamitki są u nas uprawianejako 

rośliny jednoroczne, każdego roku jest okazja wypróbować coraz to nowe zestawy 

odmian. A wybierać można w ponad 50 różnych odmianach. Obok wysokich są też nisko 

rosnące odmiany, w przeróżnych kolorach, o kwiatach pojedynczych albo pełnych. 

Barwy kwiatów zawierają się między połyskliwym złotem, a brązowawą czerwienią.Są 

bardzo wrażliwe na chłód, dlatego można je wystawiać na balkon dopiero, kiedy miną 

ostatnie wiosenne przymrozki. 

 

https://twojogrodek.pl/rosliny-na-sloneczne-stanowisko
https://twojogrodek.pl/rosliny-jednoroczne
https://twojogrodek.pl/rosliny-jednoroczne


Jastrun (Leucanthemum) - inaczej margerytka (3zdjęcia poniżej) 

Jastrun albo złocień, nazywany też margerytką, daje się podziwiać na niejednym 

balkonie. Należy do najbujniej kwitnących roślin ogrodowych i potrafi stworzyć na 

balkonie morze kwiatów. W naszym regionie można spotkać dziko rosnące zł Uprawiane 

na balkonach odmiany mają różny pokrój rośliny i kolor kwiatów. Można wybrać 

klasyczną biel albo różne kolory: czerwony, różowy, żółty.ocienie (Leucanthemum 

vulgare) na łąkach i skrajach lasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drzewa owocowe 

Czereśnia(1zdjęcie) 

 

Czereśnia (Prunus avium) Kwitnienie: marzec, kwiecień 

Zbiory: czerwiec, lipiec  

Lubi gleby o dużej miąższości, ale nie lubi gleb o wysokim poziomie wód gruntowych. 

Najlepiej rośnie na piaszczystych glebach gliniastych i na glebach wapiennych. Czereśnie 

można sadzić w każdym rejonie Polski. Podobnie jak wiśnie są wrażliwe na wiosenne 

przymrozki, a deszczowe wczesne lato powoduje masowe pękanie owoców 

Kwiat czereśni (1zdjęcie)

 

 



Śliwka(1zdjęcie) 

 

Śliwa domowa (Prunus domestica) Kwitnienie:marzec, kwiecień 

Zbiory: śierpień, wrzesień 

Wymaga gleby przepuszczalnej i bogatej w składniki pokarmowe. Lubi gleby wilgotne. 

Źle rośnie na suchych glebach piaszczystych i ubogich w składniki pokarmowe. Lubi 

gleby wapienne. Śliwy wytrzymują temperatury do - 30ºC. Kwitną w marcu, a nawet 

wcześniej – w zależności od regionu i pogody. 

Kwiat śliwy(1zdjęcie) 

 
 

 



Jabłoń(1zdjęcie) 

 

Jabłoń domowa (Malus domestica) Kwitnienie: Kwieciń maj 

Zbiory: sierpirń, wrzesień, październik 

Klimat większości terenów Polski jest odpowiedni do uprawy jabłoni – szczególnie w 

środkowej części kraju. Drzewa te rosną dobrze nawet na terenach podgórskich. Aby 

jabłonie dobrze owocowały potrzebują zimowych chłodów. Dobrze znoszą spadki 

temperatur nawet do -30ºC 

Kwiat jabłoni(1zdjęcie) 

 


