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Вступ 

 

 Суттєва роль у вирішенні корекційно-виховних завдань для дітей з обмеженими 

фізичними і психічними можливостями належить трудовому вихованню. Воно являє 

собою систему виховного впливу, що передбачає залучення дітей у процес трудової 

діяльності з метою формування у них позитивного ставлення до праці до людей праці, 

здійснення корекції, компенсації порушень розумового та фізичного розвитку 

аномальних дітей, вироблення навичок загальної трудової культури, озброєння 

трудовими уміннями та навичками, готовністю виконувати повсякденну працю, 

утримування в належному стані робочі місця та інструменту, вироблення навичок 

попередньої підготовки до виконання трудових завдань, бережного відношення до 

різного роду матеріалів, їх економії. 

Участь дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями у суспільно 

корисній і продуктивній праці приносить їм задоволення. Їх радує і сам процес такої 

праці, її результат. Це має велике значення для розвитку не тільки пізнавальних, а 

професійних інтересів. Праця, яка дає моральне й емоційне задоволення вихованцям, 

розширює їх зацікавленість, робить її змістовною, стійкою. 

Помітні зміни відбуваються у фізичному розвитку дитини. Зміцнюється кістково-

м’язова системи, збільшується об’єм грудної клітини, поліпшується кругообіг, 

інтенсивно зміцнюється серцево-судинна система. У вихованців формуються точність, 

спритність, досконалішим стає руховий апарат, поліпшується диференційованість і 

координованість рухів, діяльність нервової системи. 

Метою трудового виховання є підготовка таких дітей до самостійного виконання 

доступної кваліфікованої праці, участі у суспільно-корисній, обслуговуючій, 

продуктивній праці, готовності включатися у трудову діяльність. 

Праця має бути планомірно - цілеспрямованою, забезпечувати участь дітей у 

доступних їм видах діяльності. Діти повинні усвідомлювати соціальну значущість 

своєї праці й роль у розвитку суспільства, в житті кожної людини, чим глибше вони 

розуміють і усвідомлюють корисність своєї праці, тим глибинним будуть їхні 

переконання про необхідність працювати у сфері матеріального виробництва. 
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Розділ І Трудове виховання  дітей з психічними та фізичними порушеннями 

Для дітей з психічним порушенням 
1. Робота з кімнатними рослинами  для дітей віком 6-9 років: 

 полив; 

 рихлення; 

 збризкування рослин; 

 підкормка; 

 вегетативне розмноження. 

 

2. Флористика - для дітей 9-18 років:  

 збирання пелюстків квітів, листя різних рослин; 

 засушування рослин; 

 створення композицій. 

 

3. Практична робота з квітникарства – для дітей 9-18 років: 

 перекопування ґрунту; 

 підготовка ділянок до посіву; 

 висів насіння; 

 полив; 

 розсаджування розсади; 

 пасинкування; 

  рихлення ґрунту. 

 

4. Створення міні городу – для дітей віком 10-18 років: 

 перекопування ґрунту; 

 підготовка ділянок до посіву; 

 висів насіння декоративних кабачків, момордики, фізаліса, арахіса ; 

 полив; 

 рихлення ґрунту. 

 

5. Робота з засушеним матеріалом (сухоцвіти, насіння, плоди, соломка,  тополиний 

пух):  

 створення аплікацій; 

 створення композицій; 

 виготовлення картин;   

 поробки з природного матеріалу. 
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Для дітей з фізичним порушенням 

 
1. Квітникарство – для дітей віком 9-15 років :  

 полив; 

 збризкування; 

 вегетативне розмноження; 

 підкормка; 

 посадка. 

 

2. Вирощування розсади для висадки у відкритий ґрунт - для дітей віком 9-15 

років: 

 висів насіння у ящики; 

 полив; 

 пікіровка; 

 висадка у ґрунт. 

 

3. Збір насіння квіткових рослин - для дітей віком 7-15 років: 

 очищення насіння; 

 упаковка насіння у паперові мішечки; 
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Розділ ІІ 

Правила догляду за кімнатними рослинами. 

 

Всі кімнатні рослини можна поділити на 3 групи:  

1. Рослини помірного клімату  

2. Рослини субтропічного клімату 

3. Рослини тропічного клімату 

До 1 групи відносяться такі холодостійкі культури: бересклет, лавр, очіток, 

примула, фуксія, олеандр, товстянка, деякі види кактусів та ін. 

Такі рослини не вимогливі до температурного режиму літом, але в період спокою, 

зимою необхідне пониження температури до 6-10 
0
С. Саме при таких умовах рослини 

будуть радувати весною і літом своєю пишністю і зеленою кроною. 

До 2 групи можна віднести помірно теплолюбові рослини. Це агава, антиріум, 

алоє, аспідістра, зіго кактус, каланхое, плющ, монстера, філодендрон, цитрусові, 

епіфіллюм. 

Ці рослини в період активного росту необхідно утримувати в приміщенні з 

температурою повітря не вище  25-27 
0
С . Зимою рослини не переносять протягів, 

різких перепадів температур. В період відносного покою їх переносять в приміщення з 

температурою від 13
0
С до 16

0
С.  

До 3 групи відносяться афеландра, деякі види бегоній, кофейне дерево, колеус, 

шеффлера та ін.  

Вирощувати такі рослини бажано в закритому приміщенні, в якому рух повітря 

майже не відчувається. 

Освітленість 

В залежності від того, яку ступінь освітленості воліють ті чи інші рослини їх 

розподіляють на 4 групи: тіньолюбні, тіньовитривалі, світлолюбні і невибагливі до 

світлового режиму.   

 

 

Тіньолюбні 

До тіньолюбних рослин відносяться: аспарагус, лівія, бегонія бульбова, деякі види 

папоротників, традискансія, аспідістра, ріпсаліс та ін. Перевагою тіньолюбних рослин 

являється те, що їх можна вирощувати майже в любому приміщенні, при цьому 

розміщувати їх потрібно на деякій відстані від вікна. Вони добре розвиваються при 

сонячному освітленні.  

 

Тіньовитривалі 

Тіньовитривалі рослини можуть рости як в світлих, так і затінених місцях, але для 

цвітіння їм необхідне більш активне освітлення. До тіньовитривалих відносяться: 

фікус, алое, лавр, папоротники, фікус, шеффлера та ін. Ці квіти добре ростуть на 

вікнах, які виходять на південь, південно-захід, захід. Прямі сонячні промені часто є 

пагубними для них.     
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Світлолюбні 

До світлолюбних рослин відносяться: агава, гарденія, герань, гібіскус, різні види 

кактусів, камелія, дзвоник, олеандр, фінікова пальма, цитрусові та ін. Ці рослини 

бажано розміщувати на південних, південно-східних і південно-західних вікнах. Але 

вони не завжди переносять пряме попадання сонячних променів, яке залишає на їх 

листках опіки у вигляді коричневих плям. 

 

Рослини невибагливі до світлового режиму 

До них відносяться деякі види криптомерії, фікуса, ракуса, монстера, хлорофітум, 

хлорантус та ін. Ці рослини краще всього розвиваються при помірному освітленні та 

при необхідності можуть рости як на південному так і на північно-західному вікні.  

 

Вологість повітря 

Багатьом рослинам для нормального росту крім температурних умов і освітлення 

необхідна певна вологість повітря. Збільшити вологість  повітря в кімнаті можливо 

такими способами: 

 шляхом збризкуванням; 

 розміщенням горщечка з рослиною в ємкість з вологим субстратом; 

 вирощуванням вологолюбних рослин в теплицях і зимових садах; 

 розміщенням поряд з  рослиною ємкості з теплою водою; 

 періодичним протиранням листків рослини  вологою губкою.  

Збризкування - один з найпоширеніших спосіб зволоження повітря, при якому 

листя рослини одержують додаткову вологу і менше покриваються пилом. Його 

потрібно проводити  обов’язково теплою і м’якою водою вранці або вечором, коли 

сонячні промені не попадають на листки. Такі рослини як пальми, орхідеї та інші 

тропічні рослини поміщують в ємкість наповнену вологим субстратом. В якості 

наповнювача можна використовувати великозернистий річний пісок, дрібний керамзіт, 

торф або мох.  

Зволоження повітря проходить і в період протирання листків вологою губкою, це 

потрібно робити щонеділі, щоб на листках не накопичувалася велика кількість пилу, 

яка заважає диханню та випарюванню зайвої вологи і уповільнює процес фотосинтезу.     

 

 Полив 

Полив рослин, так само як і світловий режим, надає великий вплив на розвиток і 

цвітіння. Всі кімнатні рослини можна поділити на 3 категорії : вологолюбні тропічні 

рослини, непримхливі до водяного режиму культури,  рослини засушливих районів. 

До 1 групи відносяться: осокора, цикламен, орхідеєві, монстера, пальмові, 

білокрильник та ін. Полив цих рослин бажано проводити літом щоденно, або кожні 2 

дні в залежності від культури. Дуже корисно після поливу, коли ґрунт трохи підсохне, 

розпушити його. При цьому випаровування вологи із ґрунту проходить повільно, а 

корені одержують кисень, який заважає їх загниванню. 

До 2 групи відносяться бересклет, хлорофітум, кіпарис, плющ, очіток, товстянка 

та ін. їх поливають теплою водою 2 рази на неділю.  

До 3 групи відносяться сукуленти, вони не потребують частого поливу, в літній 

період зволожування таких рослин проводити в період підсихання верхнього шару 

ґрунту, зимою поливати сукуленти треба дуже рідко. При поливі кімнатних рослин 

потрібно дотримуватися таких правил: 
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 не зволожувати вологий ґрунт; 

 лити воду обережно; 

 використовувати для поливу лише теплу і м’яку воду; 

 в зимовий період зволожувати ґрунт рідше. 

 

Внесення добрив 

Для нормального росту рослин потрібно вносити макроелементи і мікроелементи. 

До макроелементів відносяться: азот, калій, кальцій, залізо, магній, фосфор.  До 

мікроелементів – бор, кобаль,  марганець, мідь, цинк.  

Молоді рослини необхідно підкормлювати макроелементами.  

Дорослим рослинам необхідні мікроелементи в невеликій кількості.  

 

Склад грунтової суміші 

Грунтова суміш складається з двох частин-листової та дернової землі, одна 

частина керамзіту і одна частина прожареного піску.   
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Розділ ІІІ Вирощування квіткових рослин  

 

Квітники – невід’ємний елемент озеленення подвір’я. Вони мають велику силу 

емоційного впливу, створюють  основні акценти в колоритному оформлені ділянки. 

Розміщення квітів має бути підпорядковане єдиному художньому задуму озеленення 

території. 

Квіткові рослини досить вимогливі до ґрунтової родючості, тому місце для 

посадки квітів варто готовити особливо ретельно. 

Розпушування ґрунту. Гарний повітряний режим сприяє нормальному 

проходженню хімічних і мікробіологічних процесів і створює оптимальні умови для 

життєдіяльності коренів.  

При розпушуванні ґрунту необхідно враховувати особливості поверхневого 

поширення коріння рослин. Глибоке розпушування приводить до ушкодження значної 

частини коренів, тому рихлять на глибину 5-6 см.  у міжряддях.  

Полив. Поливати квіткові рослини не рекомендується в полуденні години. 

Оптимальний строк поливу - ранкові (з 6-7 до 8-9 ч) або вечірні (з 20) години. 

Після поливу бажано зволожені ділянки підпушити. 

Боротьба з бур'янами. Бур'яни значно погіршують  ріст і розвиток квіткових 

рослин. Вони виносять велику кількість елементів живлення й вологи із ґрунту, 

погіршуючи його водяний і повітряний режим. Боротися з бур'янами найкраще вручну. 

Прополку проводять 2-3 рази протягом сезону і сумісно  поливають ґрунт і 

розпушують. 

На подвір’ї квітники планують з урахуванням багатьох вимог, але основною з них 

є те, що квітування має тривати протягом усього вегетаційного періоду. Досягти цього 

можна завдяки квітково-декоративним рослинам. 

 

а) цибулинні 

 

Весну, як правило, «відкривають» - цибулинні, - тюльпани, нарциси, гіацинти, які 

висаджують з «класичними партнерами» - маргаритками, незабудками, фіалками, 

ерізімумами. Цибулинні висаджують на клумбах, рабатках, міксбортерах, а також 

галявинами, великими групами на газонах. Великі групи тюльпанів мають бути одного 

сорту. Під кроною дерев, у регулярних квітниках можливе поєднання невеликими 

групами кількох сортів цибулинних – тюльпанів, гіацинтів, нарцисів. При цьому слід 

враховувати висоту рослин: вищі – на задньому плані, 

нижчі – попереду. 

Тюльпани різних видів квітують не одночасно. Вдало 

підбираючи різні сорти можна продовжити їхнє  квітування.  

Досить декоративний вигляд мають білі тюльпани у 

насадженнях хости біло облямованої, незабудок, фіалки 

ніжно лілової та білої або світло-жовтої примули 

багаторічної. 

Цибулинні після засихання листя щороку потрібно 

викопувати. Ґрунт перекопують. Вносять у невеликій кількості мінеральні добрива, 

або компост з додаванням мінеральних добрив. 
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б) однорічники 

 

На квітниках висаджують розсаду або висівають насіння таких однорічників: 

чорнобривців, айстр, однорічних петуній, вербени, агератума, сальвії, гацанії, алісуму.  

Ці однорічники цвітуть практично до заморозків. Важливий агротехнічний метод 

подовження цвітіння однорічників – своєчасне видалення суцвіть, які відцвіли.  

На шкільних садибах  завжди росли чорнобривці – 

найвідоміші в Україні квіти. Чорнобривці – так називають 

їх у народі, а ботанічна назва цієї рослини – тагетес. 

Для нашої засушливої зони ці невибагливі, 

швидкорослі однорічники дуже підходять для озеленення 

подвір’я. Чорнобривці рясно квітують упродовж усього 

літа аж до заморозків. Ростуть чорнобривці на будь-якому 

більш-менш придатному ґрунті, як на осонні, так і 

напівтіні. Їх широко використовують для створення груп і 

рабаток.  

Низькорослі сорти прекрасні як у бордюрах, так і в масивах. Зрізані суцвіття 

зберігаються у воді більше 10 днів. 

Кореневі виділення чорнобривців знезаражують ґрунт від грибних захворювань, 

тому їх дуже корисно садити за рік до висаджування айстр, горошку духмяного та 

інших видів квітів, які потерпають від фузаріозу.  

 

в) багаторічники 

 

Оформляючи квітники, можна використовувати такі багаторічні рослини: канни, 

хризантеми, іриси, васильки, хосту. 

Канна цвіте з червня – липня до заморозків. Відомо понад 1000 її сортів. 

Подвір’я неможливо уявити без цвітіння  хризантем. Вони своїм різнобарв’ям 

привертають  увагу кожної  людини. Хризантему цінують за універсальність у 

використанні: в озелененні, для зрізу, як горщикову культуру. Використовують її у 

різних видах квіткового оформлення, підбираючи для цього різні сорти для клумб, 

рабаток, бордюрів, одиноких та групових насаджень, для використання на газонах, у 

рокаріях, контейнерах. 

Хризантема має привабливий вигляд у поєднанні з 

однорічними і багаторічними квітковими рослинами, такими як: 

чорнобривці, гацанія, сальвія, петунія, алісум, цинерарія.. 

Якою б не була ділянка, призначена для квітника, різноманітні 

види й сорти ірисів її прикрасять.  

Основні прийоми оформлення квітника і ірисів – це групові 

насадження й рабатки, що можуть бути ефективно доповнені 

розарієм для прикрашення якого іриси просто незамінні.  

Як фон для ірисів, гарні кущі чубушника, бузку, спіреї, деревію 

або вейгели. Іриси добре квітують поряд із декоративними 

деревами. У той же час, висаджені навіть більш як на 1 м від куща 

ліщини, іриси ростуть погано  і зовсім не цвітуть.  



 13 

Групові насадження ірисів мають красивий вигляд на  тлі 

розпушеної землі. Розташовують їх на газоні, висаджуючи у 

вільні від трави просторі кола, і стежать щоб коріння газонної 

трави не заважало нормальному розвитку ірисів.  

Високорослі види ірисів особливо гарні у вигляді окремих 

груп на газоні будь-якого типу – їхні пишні  кущі нагадують 

смарагдові фонтани, над якими серед окремих струменів-

листків пурхають метелики квітів. 

Листки ірисів створюють у квітнику вертикальні лінії й 

гармонують із  великими листками функції, бадану, а також з 

витонченими листками папоротей.  Групу низькорослих ранньоквітучих сортів 

яскравого забарвлення можна оточити пишним мереживом різухи  кавказької, а пізніх 

– ажурною ясколкою. 

В останнє десятиріччя орнаментальні рослини увійшли в моду не менше., ніж 

красивоквітуючі. Завдяки своїм декоративно листяним властивостям за забарвленням і 

текстурою вони гармонують або контрастують з рослинами, які квітують, 

підкреслюючи їхню яскравість або приховуючи відцвітання. Королевою серед таких 

рослин по праву вважається хоста або функція – трав’янистий багаторічник, головним 

достоїнством якого є красиві ефектні листки. Широкої популярності хоста набула 

завдяки своїй невибагливості, тіньовитривалості, холодостійкості, стійкості до хвороб, 

здатності довго та стабільно (упродовж багатьох років),  рости на одному місці.  

Дорослі рослини не рекомендується  часто пересаджувати. У культурі  відомі 

екземпляри, які вже більше 25 років ростуть на одному місці і мають прекрасний 

вигляд.  

Щоб зберегти форму та декоративність  куща, молоді квітконоси бажано 

виламувати, оскільки під час цвітіння листки розходяться у боки, кущ ніби 

«розвалюється». 

Використовують рослини для солітерних насаджень, у  рабатках, бордюрах, 

уздовж доріжок, куртинами, на газонах, а також на альпійських гірках.  

 

г) тіневиносливі рослини  

 

Як відомо, на подвір’ях ростуть декоративні дерева і кущі. Вони часто затіняють 

квітники.  Тому необхідно підбирати такі однорічні і дворічні квіткові рослини, які 

добре ростуть у тіні і напівтіні. 

Із однорічників – це настурція, лобелія, табак духмяний. Із дворічників – братки, 

які відмічаються широким асортиментом і великою кольоровою різноманітністю – від 

чисто білих, блакитних, рожевих, жовтих до червоно-коричневих; незабудка, як небо 

блакитними квітками, наперстянка пурпурна різного кольору квітів. Відомий всім  

багаторічний барвінок  малий, висаджений під деревами, створює під кронами 

вишукані за красою «килими», прикрашені синіми зірочками. Для створення більш 

щільного «килима» рослини щорічно ранньою весною обрізують, залишаючи 6 – 8 см 

від поверхні ґрунту. 

В тінистих місцях добре ростуть і довго цвітуть різноманітні примули. Рослини 

розмножують поділом куща і насінням. Ранньою весною зацвітає медуниця, її лілово-

сині квіти нагадують дзвоники. Медуниця добре розростається  під деревами і 

кущами, вона створює неперевершений декоративний килим. 
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Фіалка або віола – багаторічна трав’яниста квіткова рослина, яка має  

різнокольорові духмяні квітки ранніх строків цвітіння.  

Фіалка рогата квітує з травня до морозів. Полюбляє посушливі місця. Має 

привабливий вигляд  у моно клумбах на газонах та в квітниках. 

Добре почувається в затінених місцях, тому може рости навколо стовбурів 

великих дерев. Розмножується поділом куща та насінням. 

Фіалка духмяна має багато садових форм і сортів з різнокольоровими квітками 

приємного запаху. Ці фіалки краще ростуть на родючих, помірно зволожених ґрунтах,  

на відкритих місцях, непогано витримують тінь. Привабливий вигляд  мають на 

газонах, на розвилках і поворотах доріжок, як бордюр перед кущами. 

Недолік освітлення добре витримує  еквілегія чи водозбір. Її незвичайні за 

формою  тендітні квіти –метелики (прості і махрові) розпускаються в травні-червні і 

радують своїм різноманітним  забарвленням. 

Доцільним доповненням в тінистому квітнику буде астильба з тендітними 

волотевими суцвіттями  різних кольорів (від білих, кремових, рожевих до червоно-

лілових).Затінення можуть використовувати і лілейники з великими жовтими, 

оранжевими, червоними, рожевими суцвіттями. 

 

Оригінальні форми озеленення подвір’я  

 

Вертикальне озеленення 

 

Вертикальне озеленення  добре декорує стіни, огородження  і створюється за 

допомогою плетистих рослин. Настінна  зелень є чудовим терморегулятором 

мікроклімату в приміщенні: рослини зменшують нагрівання стін улітку та 

охолодження їх узимку. Зелене листя ліан затримує пил і збагачує киснем повітря, що  

надходить у приміщення. Особливої  актуальності вертикальне озеленення набуває в 

районах промислового виробництва. 

За допомогою вертикального озеленення, часто створюють так звані малі 

архітектурно-художні форми. До них належать альтанки (зелені класи)  трельяж, 

пергола, кам’яна стінка.  

 

 Газони в озеленені подвір’я 

 

Значне місце в ландшафтному оформленні подвір’я займають газони.  

Газон має важливе санітарно-гігієнічне значення – зелений колір заспокоює нервову 

систему, зменшує втому, підвищує працездатність. Трав’яниста його поверхня 

випаровує за 1 годину 200 г води з 1 м2 , збільшує вологість у  приґрунтовому шарі 

повітря, влітку знижує температуру на 3 – 4 
0
С. Газон має також естетичне значення, 

оскільки є  тілом для створення композицій з квітів, дерев, кущів. 

На газоні дуже гарний вигляд мають поодинокі або групові насадження паркових 

троянд, буд леї, форзиції, спіреї Вангуста, магонії  падуболистої, чайно-гібридних 

троянд, гортензії, барбарису та різні види хвойних порід. На передньому плані газону 

висаджують багаторічні та дворічні квіти. Серед них –рицина, рудбекія, седум 

спектабелє, ірис злаколистий, півонія, флокс волотистий, дельфіній, мак багаторічний, 

ірис бородатий, кампанула, наперстянка. 

Досить часто такі насадження багаторічних та дворічних квітів доповнюють 
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пізньоквітучими однорічними квітами, що створює яскраву кольорову пляму  на газоні 

протягом усього вегетаційного періоду – чорнобривці, сальвія, петунія та багато інших 

із широкої палітри однорічників. 

Яскраво-жовтим рясним цвітом весною квітує форзиція. «Розпише» подвір’я різними 

кольорами вейгела. Кущ гортензії  залишається декоративним протягом усього 

вегетаційного періоду. Як контраст до  зелені на тлі газоні виділяється бордово-

червоні барбариси, кизильники, калина складчаста. 

Шовковиця ампельна (плакуча форма) декоративна як з листям так і в без 

листяний період. Не потребують доповнення на газоні  поодинокі насадження  верби 

Мат суді.  Алея прикрасить садибу влітку красивими світло-фіолетовими китицями. 

Для зовнішнього озеленення подвір’я потрібно застосовувати клумби, квітники з 

українськими традиційними квітами – чорнобривцями, мальвою, жоржиною, 

барвінком, декоративним  соняшником, гацанією, настурцією тощо.  

А загалом настільки багатий квітковий світ, стільки існує й композиційних рішень 

озеленення подвір’я. 
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Розділ ІV Вирощування квіткових рослин розсадою 

Для успішного вирощування якісної квіткової розсади необхідно навчитися 

складати грунтосуміші певного складу. Рецептури їх наведені в таблиці. 

Технологія підготовки грунтосуміші: 

 приготувати грунтосуміш певного складу; 

 додати 1 столову ложку нітрофоски й 3 столові ложки деревного попілу на 

відро грунтосуміші;  

 ретельно перемішати грунтосуміш; 

 наповнити грунтосумішшю ємкості, призначені для вирощування розсади: 

розсадні   ящики   або   невеликі   поліетиленові   ємкості   від   продуктів, 

торф'яні кубики; 

 ущільнити грунтосуміш; 

 полити її теплим (50 С) розчином препарату гумат натрію (1 ст. ложка 

рідкого препарату на 10 л води); 

 підсипати грунтосуміш до верху ємкості. 

 

Підготовка й посів насіння 

Передпосівну підготовку насіння можна проводити як безпосередньо перед 

посівом, так і заздалегідь - за 2-3 тижні. У кожному разі велике за розміром насіння 

необхідно замочити у воді за добу до посіву. 

Таблиця. Норми посіву насіння (г) 
 

Розмір 

насіння 

На  один 

ящик з 

розсадою (30 

х 50 см) 

На   м
2
   

теплиці або 

парника 

Дрібне (мак) 1 - 1,5 7-10 

Середнє 

(люпін) 

2-3 13- 18 

Велике 

(кольорова 

квасоля) 

4-5 25 - 30 

 

Технологія передпосівної підготовки насіння: 

 витримати       насіння       в       1%-ному       водяному       розчині 

марганцевокислого калію протягом 20 хв., після чого ретельно 

промити в проточній воді й підсушити; 

 обробити   насіння   препаратом,   що  знищує   збудників   грибних 

інфекцій       (наприклад,       «Триходерміном»),       дотримуючись 

інструкції, що додається до препарату. 

Дрібне   насіння   можна   сіяти   по   кілька   штук   у   більшій   ємкості   або 

використовувати різні ящики для розсади. 

Перед посівом треба полити грунтосуміш теплою водою. Дрібне насіння 

змішують із піском і рівномірно розсипають на площі, указаній на пакунку, а зверху 

присипають торфом. При посіві дрібного насіння у відкритий ґрунт можна, не 

присипаючи його, зволожити грунт за допомогою розпилювача. Більш крупне насіння 

сіють рядами на глибину 0,5-1,5 см (глибина закладення повинна в 2-5 раз 

перевищувати розмір насіння) і присипають землею. 

Після посіву, грунтосуміш ще раз поливають теплою водою. Ємкості з посіяним 
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насінням маркують: на етикетці записують дату посіву, вид і сорт культури. 

Ящики з насінням (або ємкості меншого розміру, розміщені разом) зверху 

закривають поліетиленовою плівкою для створення теплої й вологої атмосфери. Якщо 

вирощування розсади проводиться в приміщенні, то закриті плівкою ємкості треба 

розмістити біля вікна, що виходить на південну сторону. Час проростання насіння 

залежить від виду й сорту квіткової культури й від температури. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догляд за розсадою 

Для нормального росту необхідно забезпечити рівномірну освітленість розсади - 

регулярно повертати рослини до джерела світла (в іншому випадку вони будуть 

витягатися в один бік). Як впливає на розвиток рослин різниця нічної й денної 

температури повітря? В умовах коли нічна температура трохи нижча денної, рослина 

швидше переходить від вегетативної фази (ріст і розвиток зеленої маси) до 

генеративної (цвітіння й утворення насіння). Оптимальним можна вважати зниження 

нічної температури з 19-21 ° вдень до 17-19 °С уночі. 

Полив розсади: 

- ґрунт у розсадних ящиках повинен бути вологий, але рослини при цьому не 

повинні замокати; 

- полив сіянців треба здійснювати за допомогою розбризкування води, 

температура якої вище температури повітря на 2-3 °С; 

- коріння рослин повинні завжди цілком знаходитися в ґрунті; якщо при 

поливі земля  навколо них  розмивається,  необхідно додати в ємкість  із 

рослиною землі. 

Норма поливу залежить також від освітленості. Якщо рослини одержують 

недостатню кількість сонячного світла, то для одержання якісної розсади варто 

зменшити кількість поливів. 

Полив варто поєднувати з підживленням. По мірі зростання рослина активно 

поглинає з грунту елементи живлення й настає момент, коли їх може виявитися 

недостатньо. Навіть якщо не вистачає тільки одного елемента, цього досить, щоб 

загальмувати подальший ріст і розвиток рослини.  

Рослині у фазі його інтенсивного зростання й розвитку в першу чергу потрібен 

азот. 

Рівномірно розподіліть 
насіння по поверхні: 
зовсім дрібне змішайте із 
сухим піском, більше -
заглибте в ґрунтову 

суміш 

 

Нанесіть на насіння 

тонкий шар грунтової 

суміші. Якщо насіння 

зовсім дрібне, цю 

операцію проробляти не 

потрібно. Укрийте 

посудину поліетиленовою 

плівкою 

Коли з’являться сіянці, 

зніміть плівку й поставте 

ящик у добре освітлене 

місце. Підтримуйте 

грунтову суміш вологою 
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Підживлення розсади проводять через кожні 10-12 днів. Як правило, 

використовується рідка, у вигляді розчину комплексного мінерального добрива, що 

містить азот, фосфор, калій і мікроелементи. Загальна концентрація солей розчину для 

підживлення, не повинна перевищувати 1%. 

Пікіровка 

При пікіровці молоді рослини пересаджують у більшу ємкість, що дозволяє збільшити 

площу живлення й сприяє кращому розвитку кореневої системи. Одночасно з 

пересадкою звичайно також проводять обрізку кореня рослини приблизно на 1/3 

довжини, що приводить до утворення великої кількості бічних корінь. Для кращого 

забезпечення рослини елементами живлення в складі грунтосуміші, при пікіровці, 

збільшують вміст перегною. 

Пікіровці підлягають сіянці з моменту початку утворення другого й до 

завершення утворення третього справжнього листка. При пікіровці проводять 

вибракування запізнілих у зростанні рослин. 

Технологія висадження розсади: 

- перед висадженням проводять загартовування розсади шляхом частих 

провітрювань,   а   потім   і   виносу   рослин   на   вулицю   або   в   

прохолодне приміщення спочатку в теплі дні, а потім і у прохолодні дні; 

- за  добу до  висадження  у  відкритий   грунт  проводять  підживлення 

розсади 1%-ним розчином мінеральних добрив з добавкою мікроелементів; 

- розсаду пересаджують із грудкою землі, щоб не потривожити кореневу 

систему; при цьому торфоперегнійні горщики й кубики поміщають у ґрунт 

цілком; 

- для однорічників розміщають  20-25 рослин на 1   м
2 
,
  
 для багаторічників   по 

4-6 на 1 м
2
.  
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Розділ V Створення міні городу 

 

Для створення оригінального міні городу пропонується висівати такі культури: 

декоративні кабачки, лагінарію, фізаліс, арахіс, момордику.  

Декоративні кабачки 

Городники — народ не тільки допитливий і вмілий, їм не далеке почуття 

прекрасного. Тому вони вирощують декоративні різновиди гарбузів (грибовидні, 

грушовидні, бородовидні),   якими прикрашають осінні виставки плодів і своє житло. 

Природа щедро нагородила ці рослини соковитими фарбами, якими не можна 

намилуватися. До речі, ці дивні гарбузи рясно плодоносять до глибокої осені й 

зберігаються досить довго. Плоди-сувеніри особливо люблять розглядати діти. Та і як 

не помилуватися їх красою? 

Лагінарія 
 

На світі багато городніх рідкостей. Деякі з них наполегливо 

«просяться» на наші присадибні ділянки. Одній з них - посудний 

гарбуз лагінарія. Уявіть собі цього зеленого верхолаза: батіг 

якого піднімається на 3-4м за допомогою міцних вус. Цей гарбуз 

має велике листя, цвіте білими квітами. Його плоди досягають 

до 50см і мають щільну кірку.  

Форма плодів глечикоподібна, саме така й потрібна для 

виготовлення посуду. В таких глечиках добре зберігати воду й 

домашні напої, також їх можна декоративно розфарбувати. 

Висівають насіння декоративних кабачків і лагінарії біля 

огорожі (сітка «Рабіца»), щоб вони мали куди витися.  

 

 

Фізаліс 

 

Овочева дивина 

Фізаліс - однорічна трав'яниста рослина  родини 

пасльонових. Широко поширена в Південній Америці, 

де є велика кількість його видів, до 75. У наших 

городників у побуті два види їстівного фізаліса - 

мексиканський і суничний. Фізаліс можна вирощувати 

у відкритому ґрунті скрізь, де ростуть помідори. Плоди 

фізаліса приємні на смак, їх споживають як у сирому, 
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так і в переробленому виді.  

Якщо зібрати недозрілі плоди, вони можуть зберігатися всю зиму. З 

мексиканського фізаліса можна приготувати багато кулінарних виробів, а суничний 

підійде для сушіння й компотів. Він вважається цілющім при захворюванні нирок, але 

перед використанням плоди обов'язково обдати окропом,  щоб зняти з поверхні клейку 

речовину. 

Кущ мексиканського фізаліса досягає 60-80 см у висоту, крислатий; суничного - 

30-40см. Вирощувати його можна на різних грунтах. У грунт насіння висівати на 

глибину до  2см, всходи поливати не часто.  

 

Момордика 

Плоди момордики містять 1,6 % білка, 4,2 %  цукрів, 0,2 % жиру, 1,2 % 

вуглеводів, до 100 мг вітаміну  на 100 г сухої речовини, а також каротин, вітаміни 

групи В, солі фосфорної кислоти й кальцію. Можна використовувати й насіння 

момордики з високим змістом ненасичених масел і каротину, — їх застосовують при 

виразковій хворобі, а також як сечогінний, протизапальний і протигарячковий засіб. 

Листя в народній медицині також використовуються в лікарських цілях — уважається, 

що вони допомагають при укусах змій (їх прикладають до місця укусу). Як 

терапевтичний засіб момордику використовують при ревматоїдному артриті, 

ревматизмі, при опіках, гаймориті, псоріазі, для загоювання ран.  

Умови вирощування момордики такі, як у декоративного гарбуза –лагінарія. 
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Розділ VI Робота з сухим природним матеріалом 

Мистецтво флористики 

Флористика (floris— від лат. "рослина") — вид декоративно-

прикладного мистецтва, аплікація, колаж з рослинних матеріалів. В 

японській традиції розрізняють пресовану флористику 

(ошибана) і об'ємно-просторові композиції з рослин 

(ікебана). Технологія флористики походить від звичайного 

гербарію. Мистецтво флористики в сучасній формі набуває 

різнобарвнішого звучання та глибокого змісту, флористика 

нині поширена в усьому світі.  

 Слово "флористика" вже добре відоме 

широкому загалу людей. Звичайно, перше, що спадає на 

думку — розкішні букети та композиції з живих або 

засушених квітів. Уже стали традиційними й звичними 

щорічні конкурси флористів, численні подвір’я ікебани. 

Картини, створюють з різноманітного, подекуди несподіваного 

рослинного матеріалу: золота стеблинка соломи, тополиний пух, 

висушена шкірка банану, лушпиння часнику, цибулі, листя конвалій.  

 

Аплікації з листків 

Листя й квіти для аплікацій краще збирати восени.  

Працюючи із природним матеріалом, діти використовують ті ж інструменти й 

клей, що й для аплікації- з папером. Апплікації з листів перекладають папером  і 

сушать протягом  доби, пригорнувши їх чимсь важким, у теплому  й сухому  місці. 

 

 

Робота із соломою 

Цікава й корисна для дітей молодшого і середнього віку робота із соломою. 

Для інкрустацій найбільше  підходить солома із пшениці, жита, вівса. Особливо добре 

розгладжується вівсяна солома. Щоб мати різнобарвну солому, треба заготовлювати її 
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протягом  усього літа. Зібрані стебла очищають від листів, розрізують від вузла до 

вузла, зв'язують у пучки й зберігають у якій-небудь коробці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фантазія зимового букету 

Сучасне поняття мистецтва флористики крім 

(ошибани і ікебани) стало більш розширеним і включає 

аранжування, а також роботу з таким природним матеріалом як 

насіння.   

Узимку квіти - рідкість. Тим помітніше кожний букет, 

тим більше фантазії й винахідливості потрібно виявити в його 

складанні. 

Спочатку про доступні матеріали. Є кімнатні рослини, 

що охоче цвітуть саме взимку. Незамінні в зимовому букеті 

гілки дерев або чагарників, у компонуванні з якими живі квіти, 

сосна, ялівець, туя, гарні гілки із плодами - барбарис, горобина, 

калина, шипшина. Цікаві й просто голі гілки незвичайної форми, а крім того, деякі з 

них можна змусити розпуститися на потрібний час. Не забудьте й 

про таку підмогу, як кімнатні рослини, чи такий зимовий матеріал, 

як сухоцвіти й сухі трави. 

Для композицій пригодяться шматки кори, шишки, деревні 

гриби- трутовики, лишайники. А до Нового року 

можна використовувати такий матеріал, як 

фольга, свічки, намисто, ялинкові кулі, серпантин, 

дріт. 

Для виготовлення  картин з насіння та 

соломки необхідно в літньо-осінній період зібрати 

насіння різних зернових та овочевих культур, кісточки плодових 

культур та заготовити соломку з пшениці, вівса, ячменю. 

Сувеніри, картини з флористики – дуже  оригінальний подарунок. 

Самі подарунки і звичаї їх дарувати – то ціла наука. Тому менеджери 

спеціальних компаній пропонують нову тенденцію в оформленні подарунків, їх дизайн 

квітами і іншим природним матеріалом.  
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