
 

  



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Куточок  природи  в дитячому садку 

марлеві тампони, просочені теплим свіжим соком традесканції на 2 год. 
Протягом дня пов'язки слід змінювати 5—6 разів; 

• кашку з листя традесканції накладають на хворобливі зони 
при болях у суглобах. 

А ще традесканції — це справжня ботанічна лабораторія для роботи 
з дітьми усіх вікових груп. Малюків можна ознайомити з кількома 
видами цієї рослини, показати їм вплив світла на традесканцію. Мож-
на продемонструвати спосіб розмноження рослини, поспостерігати 
швидке утворення корінців і початок росту першого нового листка. 

Фіалка 
Це —квітка кохання. Сенполія—узамбарська фіалка — продовжує 

літній парад квітів. Уродженка тропічної Африки, де завжди тепло, вона 
перенесла в наші краї свої звички: квітнути, укорінюватися будь-якої 
пори року. Завдяки простому розмноженню африканські фіалки стали 
однією з найулюбленіших у світі кімнатних рослин. 

Сенполісти вирізняють такі групи рослин: строкатолистяні та мі-
ніатюри. 

Мініатюрна сенполія, граціозна, ніби іграшкова, — казковий ельф 
світу фіалок. Але її тендентність оманлива. Це сильна й витривала 
рослина. Своєрідна зворушлива привабливість «мініатюр» полягає 
саме в тому, що вони маленькі. 

Листочки строкатих сенполій — справжній барвистий східний 
килим, що радує палевими фарбами осені, білизною гірських снігів, 
зеленими відтінками квітня із золотистими відблисками сонячних 
зайчиків або різнобарвною літньою аквареллю, ніби розфарбованою 
художником. Над листочками час від часу спалахує розсип дорогоцін-
ного каміння — чудових квіток... Як можна не любити ці фіалки. 

Вирощування нових рослин африканської фіалки з листкових череш-
ків — це простий і найчастіше використовуваний метод розмноження. 
Хоча це можна робити протягом року, та слід пам'ятати, що наприкінці 
зими й навесні укорінювання живців відбувається швидше. 

Перший крок у вирощуванні нової рослини з листків — це вибір 
міцного, здорового листя зі здорової дорослої рослини. Не беріть 
жовтих або м'яких листків. Адже старі листки часто загнивають, 
не встигнувши укорінятися. Дуже молоде листя добре вкорінюється, 
але з нього виростають слабкі, тендітні «дітки». Багато хто обламує 
листяні живчики, залишаючи 2,5—3,5 см живця з листком. Можна 
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за допомогою гострого ножа чи леза зрізати листовий живчик навскіс, 
щоб на поверхні зрізу було більше клітин і з'явилося більше «діток». 

Укорінити листочок можна в легкому грунті або змішаному з пер-
літом чи вермикулітом. 

Листочки можуть також укорінюватися і у воді. Але деякі фахівці 
вважають, що листочки, які виросли у воді, не будуть дуже міцні, 
а отже, довше пристосовуватимуться після пересадки в ґрунт. 

Є також спосіб розмноження фіалок пасинками. 
Пасинки — це маленькі рослини, які формуються в пазухах лист-

ків із нерозкритих бруньок. Зазвичай пасинки видаляють, бо вони 
деформують рослину, порушують її симетрію, заважаючи цвітінню. 
Але якщо пасинок достатньо виріс, його обережно зрізають із рослини 
і вкорінюють. 

Через 4—6 тижнів (іноді потрібно й більше часу) у листкових 
живців з'являються маленькі «дітки». Коли вони досягають 5—6 см, 
їх відділяють і висаджують у горщики діаметром 6 см. 

Варто пам'ятати, що від посадки листя до цвітіння рослини минає 
майже рік. 

Любителі фіалок мешкають на різних континентах, у різних країнах. 
Найвідоміший селекціонер у світі сенполій — Пол Сорано (СІЛА). 

Він дає певні поради щодо розмноження й вирощування сенполій: 
• розмножуючи листковими живцями фіалку-химеру, її сортові 

ознаки не передаються. Химери розмножуються або пасинками, або 
насінням; 

• розмножуючи рослину пасинками, її саджають у легкий грунт 
і ставлять у «теплицю»: контейнер, пластиковий пакет для забезпечення 
підвищеної вологості повітря; 

• для вирощування фіалок не слід використовувати занадто великі 
горщики. Рослина має бути пропорційна до горщика. Коріння в афри 
канських фіалок поверхові, тому для них найкращі пласкі горщики. 
Діаметр горщика має становити одну третину діаметра рослини; 

• температура при вирощуванні фіалок дуже важлива. Рослини 
люблять температуру 20—25 °С. Різниця МІЙ: денною і нічною темпе 
ратурою добре позначається на нормальному рості рослини. Низька 
температура посилює строкатість у відповідних сортів; 

• рослину слід поливати тоді, коли їй це потрібно; 
• оскільки в природі ці рослини ростуть поблизу річок або водоспа 

дів, для чудових африканських фіалок дуже важлива вологість повітря; 
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на інший — більшого діаметра, заповнений землею. Щойно довгі 
пагони укоріняться, ставлять ще один горщик із землею. 

Оригінальна опора — мохова палиця для витких рослин. Мох 
прикріплюють ниткою. А сама палиця має отвори. Воду заливають 
зверху й через отвори вона змочує мох. У нижній частині отворів немає. 

Композиція з декоративно-листяних рослин 
Спочатку рослину знизу підв'язують широкою смужкою тканини, 

щоб не пошкодити стебла. Коли вона звикне до опори й почне сама 
«рухатися» вгору, можна стебло не укріплювати. 

На опорі гармонійний вигляд мають плющ звичайний, плющ 
восковий, ройцисус — кімнатний виноград; антарктичний і різно-
колірний, ромболистий, аспарагус, 
пасифлора, бугенвілія, сингоніум. 

Більшість витких рослин не 
можна вирощувати як ампельні — зі 
звислими, пониклими стеблами. 
Щойно пагони витких рослин 
спрямовуються донизу, вони перестають 
рости. 

Розташовуючи молоді пагони 
на опорі, слід уважно стежити 
за тим, щоб кожний новий виток 
не був розміщений нижче за по- -~ 
передній. Винятком можуть бути   Мал. 17. 
Композиція з декоративно- 
хойї (мал. 17). листяних рослин 

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З 
КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ 

Під час ознайомлення дітей із кімнатними рослинами можна ко-
ристуватися певними позначками. Наприклад, відзначаючи потребу 
рослини в поливанні, можна використати малюнок лієчки з певним 
рівнем води: для вологолюбивих рослин у лійці має бути багато води, 
а для невибагливих до поливання — мало (тая. 18). 

 
Мал. 18. Позначки, що означають потребу рослини в поливанні 

Розставивши такі позначки біля кількох горщиків, можна провести 
аналіз і з'ясувати, що рослини потребують різної кількості вологи. 
Варто зробити позначення різноколірними: вибрати за домовленістю 
з дітьми кольори для позначення поливання рослин спочатку взимку, 
а потім і влітку. 

Об'єм води в «зимовій» лієчці має бути менший, ніж у «літній». 
Це допоможе закріпити знання про те, що рослини в різні пори року 
потребують різної кількості води. 

Можна домовитися з дітьми про колір лієчки для рослини, що рясно 
цвіте, бо поливати її треба часто. 

За допомогою позначки «сонечко» діти швидше запам'ятають 
потреби кімнатних рослин в освітленні (мал. 19). 
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Мал. 19. 
Позначка 

«Сонечко» 

Позначки можна робити окремо для кожної характеристики будь-
якої рослини, а можна їх виготовити спільними. 

Наприклад, через певний час робо-
ти з позначками горщик із пеларгонією 
матиме таку табличку. 

Такі схеми-позначки доцільно 
використовувати під час організації 
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