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20 CM

ЩО РОБИТИ 

1. Щоб зробити стінки вашого будиночка для божої 
корівки чи жучка, надріжте кінець пластикової пляшки 
з-під напоїв або зріжте шматок пластикової труби 
довжиною до 20 см.
2. Зробіть із бамбука або паперу трубки, щоб 
розмістити всередині контейнера – розріжте бамбук, 
газету чи гофрокартон на декілька смужок, щоб вони 
мали таку ж довжину, як і ваш контейнер. Наріжте 
багато смужок, щоб зробити достатньо трубок для 
заповнення контейнера.
3. Якщо ви використовуєте газету або картон, скрутіть 
смужки у трубочки. Простежте, щоб у центрі кожної 
трубки був отвір діаметром близько 4 мм. Де 
необхідно, скористайтеся стрічкою для того, щоб 
закріпити кожну трубку.
4. Щільно вставте газетні трубки у контейнер так, щоб 
вони не випали. Відкриті кінці слід спрямувати назовні, 
але так, щоб вони не виходили за край контейнера і 
були захищені від дощу.
5. Поставте будиночок майже горизонтально у теплому 
місці так, щоб відкритий край був розташований дещо 
нижче, щоб у контейнері не збиралась вода.
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ЗР     БІТЬ БУДИНОЧОК
ДЛЯ БОЖОЇ КОРІВКИ

ТА ЖУЧКА

2-ЛІТРОВА 
ПЛАСТИКОВА 

ПЛЯШКА З-ПІД НАПОЇВ 
АБО ШМАТОК ПЛАСТИКОВОЇ 

ТРУБИ, НАПРИКЛАД, 
ВОДОСТІЧНОЇ ТРУБИ

(ЯК ВАРІАНТ, МОЖНА 
СКОРИСТАТИСЯ 

ПЛАСТИКОВИМ ГОРЩИКОМ 
ДЛЯ РОСЛИН, КАРТОННОЮ 

УПАКОВКОЮ З-ПІД МОЛОКА 
АБО СТАРИМ КАРТОННИМ 
СТАКАНЧИКОМ ДЛЯ КАВИ)

БАМБУКОВІ ПАЛИЧКИ 
АБО СКРУЧЕНА ГАЗЕТА 

ЧИ ГОФРОВАНИЙ 
КАРТОН

НОЖИЦІ
ВОДОСТІЙКА

СТРІЧКА

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ
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PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

Чимало садових жучків 
та міні-тварин є 
важливим джерелом 
їжі для птахів та інших 
представників дикого 
життя і допомагають 
запилювати рослини. 
Важливо заохочувати їх 
відвідувати ваш сад.

Щільно запакуйте
ваші трубки!

Найкраща пора для 
виготовлення будинку для 
жучка – це рання осінь, щоб 
комахам було де перезимувати.

ШШШШШ!
ЖУЧКИ СПЛЯТЬ

ЗЗЗЗ!

Будиночки для жучків 
найкраще розташовувати не 
вище, ніж 1 м над землею. 
Найкращі місця для 
розміщення – на дереві, на 
кущі, біля основи дерева і, що 
найважливіше, там повинно 
бути спокійно.

БРРР, ХОЛОДНО!

УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ



ПОРАДА 1

ПОРАДА 1

1 CM

ЩО РОБИТИ 

1. Попросіть когось із дорослих допомогти зробити 
невеличкий отвір у стаканчику з-під йогурту десь за 1 
см від краю.
2. Наповніть стаканчик холодною водою і поставте 
лоток зверху на нього.
3. Дуже обережно і міцно притримуючи, переверніть їх 
разом таким чином, щоб стаканчик з-під йогурту стояв 
догори дном. Вода виллється на лоток і зупиниться на 
рівні отвору у стаканчику з-під йогурту.
4. Розмістіть лоток для води надворі на тій ділянці, до 
якої, на вашу думку, не боятимуться залітати птахи.
5. Поспостерігайте, які птахи прилітають попити води.
6. Коли птахи питимуть воду, вона знову 
наливатиметься зі стаканчика з-під йогурту.
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ЛОТОК З ВОДОЮ
ДЛЯ ПТАХІВ

ВЕЛИКИЙ ЧИСТИЙ СТАКАНЧИК 
З-ПІД ЙОГУРТУ

КЕРАМІЧНИЙ АБО 
ПЛАСТИКОВИЙ ГОРЩИК 

ГЛИБИНОЮ БЛИЗЬКО 2 СМ

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ
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L E M O N T R E E T R U S T. O R G @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

ЦІКАВИЙ ФАКТ

ВАЖЛИВОНе робіть отвір надто 
низько, інакше вода 
дуже швидко витече!

Птахи так само відчувають спрагу, 
як і ми – особливо у спеку. 
Більшості дрібних птахів потрібно 
пити воду щонайменше двічі на 
день, щоб компенсувати виведену 
з організму рідину.

Спробуйте розмістити цю ванночку у 
різних точках саду – високо і низько – 
щоб визначити найбільш доступне 
розташування. Птахи повинні мати 
хороший огляд місцевості, коли п’ють 
воду (і купаються).

ЦИХ ПТАХІВ
ВАЖКО

ВІДСТЕЖИТИ!

Птахи допомагають контролювати 
кількість садових шкідників і 
відіграють важливу роль у процесі 
запилення. Важливо заохочувати їх 
відвідувати ваш сад.

УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

Свіжа прісна вода, яку можна безпечно пити, – це обмежений 
і цінний ресурс. Якщо це можливо, збирайте дощову воду у 
бочках і використовуйте її для поливання рослин.
Повторне використання стічних вод (відносно чистої стічної 
води з ванн та раковин) заохочується у таборах для біженців 
та ВПО, якщо доступ до свіжої прісної води обмежений. 
Якщо це безпечно, можна використовувати стічні та дощові 
води і для поливання рослин у садочку.

ЦІКАВИЙ ФАКТ



РОТИКИ ПОЛЮБЛЯЮТЬ 
СОНЦЕ І РОСТУТЬ НА 

БУДЬ-ЯКОМУ 
САДОВОМУ ҐРУНТІ.

ЩО РОБИТИ

1. Наповніть лоток для насіння компостом і висійте 
насіння не густо на поверхні ґрунту. Ці насінини не 
обов'язково вкривати компостом.
2. Закрийте лоток прозорим поліетиленовим пакетом і 
помістіть на підвіконні, де тепло і сонячно.
3. Коли насіння достатньо збільшиться в розмірі, 
пересадіть кожну насінину у лотки або горщики 
діаметром 7,5 см. Якщо ви користуєтеся лотками, 
упевніться в тому, що саджанці розміщені на відстані 
близько 10 см один від одного.
4. Пророщування необхідно проводити у прохолодних 
умовах.
5. Коли будь-яка загроза приморозку мине, висадіть 
ротики надворі на відстані 30 см один від одного, 
просто в землю або у великі горщики.
6. Підпишіть свою етикетку і вставте її у землю біля 
ваших чудових ротиків.
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4. Пророщування необхідно проводити у прохолодних 
умовах.
5. Коли будь-яка загроза приморозку мине, висадіть 
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ВИРОЩУЙТЕ
РОТИКИ

ПАКЕТИК НАСІННЯ РОТИКІВ 
(АНТИРРИНУМ)

ЛОТОК ДЛЯ НАСІННЯ

КОМПОСТ ДЛЯ НАСІННЯ

ПОЛІЕТИЛЕНОВИЙ ПАКЕТ

ЕТИКЕТКА ДЛЯ 
МАРКУВАННЯ РОСЛИН
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L E M O N T R E E T R U S T. O R G @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
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УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

ЦІКАВИЙ ФАКТ

Це яскраві, веселі квіти,
і вони чудово виглядатимуть 
у саду чи у великих
квіткових горщиках.

У багатьох країнах звична назва 
антирринуму – левиний зів, оскільки 
якщо уважно придивитися до 
квітки, то побачите, що вона схожа 
на пащу лева. Але у Сирії ця рослина 
відома під назвою „риб'ячі губи” – 
розумієте чому?

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ

ПОРАДА 1 ПОРАДА 2



УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

ЩО РОБИТИ 
1. Вирішіть, де ви хочете порозважатися зі своїм 
маршрутом – у садочку чи у місцевому парку або лісі.
2. Запросіть групу родичів або друзів на свій маршрут і 
поділіться на дві команди: одна команда прокладає 
маршрут, а друга йде ним.
3. Нехай одна команда прокладе маршрут. Не забудьте 
розмістити якийсь особливий приз у його кінцевій точці 
(наприклад, якийсь цікавий камінчик або паличку).
4. Дайте команді, яка прокладає маршрут, право вийти 
першою із запасом часу, а далі йдіть за маршрутом і 
подивіться, куди він веде.
5. За допомогою паперу та кольорових олівців чи 
фломастерів малюйте карту свого маршруту під час 
того, як ви будете ним іти. Таке завдання можуть мати 
обидві групи або лише та, яка слідує маршрутом.
6. Як варіант, це може бути своєрідна підсумкова робота 
після походу – діти можуть створити карту маршруту, 
намалювати символи-мітки і все те, що вони бачили.
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ПРОКЛАДІТЬ 
МАРШРУТ

І ПРОЙДІТЬ НИМ

ДОСТАТНЬО ЛЮДЕЙ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ДВОХ КОМАНД 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО В КОЖНІЙ 
КОМАНДІ Є ЩОНАЙМЕНШЕ ОДИН 

ДОРОСЛИЙ

НАБІР ПАЛИЧОК,
КАМІНЦІВ, ЛИСТОЧКІВ

АБО КВІТОЧОК ІЗ ЗЕМЛІ
НАБІР МІТОК

ПАПІР І КОЛЬОРОВІ ОЛІВЦІ 
АБО ФЛОМАСТЕРИ

ПРИЗ У РАЗІ ДОСЯГНЕННЯ 
КІНЦЕВОЇ ТОЧКИ МАРШРУТУ – 

ЦЕ МОЖЕ БУТИ ЯКИЙСЬ СУПЕР 
КАМІНЧИК АБО ПАЛИЧКА

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ

L E M O N T R E E T R U S T. O R G @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

Створіть чіткі 
вказівники 
маршруту, щоб 
ніхто не заблукав!

Чому б не провести конкурс 
на найкращий малюнок на 
камінчику, щоб створити 
приз на за проходження 
маршруту?!

ПОВЕРНІТЬ 
ЛІВОРУЧ

ПОВЕРНІТЬ 
ПРАВОРУЧ

РУХАЙТЕСЯ 
ВПЕРЕД

НЕ ЙДІТЬ 
ТУДИ

КІЛЬКІСТЬ 
КРОКІВ

Я ПІШОВ (ПІШЛА) 
ДОДОМУ

Отримуйте насолоду від 
проходження маршрутом, але 
з міркувань безпеки не 
відходьте надто далеко – 
залишайтеся біля своєї групи 
та будьте обережними.

МАРШРУТ 
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ

 Я ЗАБЛУКАВ(-ЛА)

ЗРОБІТЬ 
ФОТОГРАФІЮ І 

ПОПРОСІТЬ 
КОГОСЬ ІЗ 

ДОРОСЛИХ 
НАДІСЛАТИ ЇЇ НАМ!

ПОРАДА 1 ПОРАДА 2



ЩО РОБИТИ 
1. Прогулюючись садом, місцевим парком чи сільською 
місцевістю, уявіть собі тварину, а далі – колір листків, 
які вам можуть знадобитися для того, щоб зробити з 
листя картинку тварини.
2. Ретельніше пошукайте гілочки чи насіння, які можна 
додати до вашої картинки. Пам’ятайте, що потрібно 
зібрати і трохи маленьких листочків, щоб зробити очі, 
дзьоби чи кігті.
3. Складайте знайдені речі до торбинки.
4. Під час прогулянки знайдіть тихе місце і складіть 
свій колаж-тваринку.

ЯК ВАРІАНТ, ВИ МОЖЕТЕ ЗАБРАТИ ЗІБРАНІ РЕЧІ 
ДОДОМУ, ЩОБ ТАМ СПРЕСУВАТИ ЇХ І СКЛАСТИ

З НИХ КАРТИНКУ.
1. Висушіть листочки, які ви зібрали, протираючи їх 
кухонним рушничком.
2. Розгорніть листок газети і викладіть листочки на 
папір – переконайтеся в тому, що вони не доторкаються 
один до одного.
3. Розгорніть ще один листок газети зверху і покладіть 
на нього товсту книжку.
4. Залиште все так десь на тиждень – і далі ви 
зможете використати свої листочки для
виготовлення різних речей!

ЩО РОБИТИ 
1. Прогулюючись садом, місцевим парком чи сільською 
місцевістю, уявіть собі тварину, а далі – колір листків, 
які вам можуть знадобитися для того, щоб зробити з 
листя картинку тварини.
2. Ретельніше пошукайте гілочки чи насіння, які можна 
додати до вашої картинки. Пам’ятайте, що потрібно 
зібрати і трохи маленьких листочків, щоб зробити очі, 
дзьоби чи кігті.
3. Складайте знайдені речі до торбинки.
4. Під час прогулянки знайдіть тихе місце і складіть 
свій колаж-тваринку.

ЯК ВАРІАНТ, ВИ МОЖЕТЕ ЗАБРАТИ ЗІБРАНІ РЕЧІ 
ДОДОМУ, ЩОБ ТАМ СПРЕСУВАТИ ЇХ І СКЛАСТИ

З НИХ КАРТИНКУ.
1. Висушіть листочки, які ви зібрали, протираючи їх 
кухонним рушничком.
2. Розгорніть листок газети і викладіть листочки на 
папір – переконайтеся в тому, що вони не доторкаються 
один до одного.
3. Розгорніть ще один листок газети зверху і покладіть 
на нього товсту книжку.
4. Залиште все так десь на тиждень – і далі ви 
зможете використати свої листочки для
виготовлення різних речей!

КАРТИНКИ З
ТВАРИНКАМИ З ЛИСТЯ

ЛИСТОЧКИ, ГІЛКИ ТА 
НАСІННЯ

ТОРБИНКА ДЛЯ ЗБОРУ 
ЗНАЙДЕНИХ РЕЧЕЙ

ПАПІР
КЛЕЙ

     КУХОННИЙ РУШНИЧОК

ГАЗЕТА
ВЕЛИКІ КНИГИ

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ
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L E M O N T R E E T R U S T. O R G @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

ПОРАДИ

Зробіть зі своїх пресованих 
листочків гарні картинки, 
картки, папір для письма чи 
закладки для книг.

ОСІНЬ – ЧУДОВА ПОРА 
РОКУ, АДЖЕ ВСЕ ЛИСТЯ 

ТАКЕ!

ПОРАДА 1 ПОРАДА 2

Пам’ятайте, що варто збирати 
лише ті листочки, які впали на 
землю, і треба помити руки 
після процесу збору.

Пресуючи листя, 
намагайтеся зробити 
так, щоб листочки не 
доторкались один 
до одного.



Підійдіть до справи творчо! Наші садівники у такому 
регіоні Іраку як Курдистан вирощують рослини у 
зношених гумових чоботах, футбольних м’ячах, старих 
велосипедних та автомобільних шинах, порожніх 
контейнерах з-під продуктів харчування і т. д.

Завдяки повторному використанню та переробці старі 
речі не потрапляють на сміттєзвалища, і такий спосіб 
вирощування рослин – дуже економний.

Чому б не перетворити цю роботу на змагання між 
друзями? Виграє найбільш креативний контейнер!

ФАРБИ, РУЧКИ 
АБО КРЕЙДА ДЛЯ 

ДЕКОРУВАННЯ 

СВЕРДЛО АБО 
ІНШИЙ 

ВІДПОВІДНИЙ
ІНСТРУМЕНТ 

ПОЛИВАЛЬНИЦЯ

КОМПОСТ

НАСІННЯ, 
САДЖАНЦІ АБО 

РОСЛИНИ, НА 
ВЛАСНИЙ ВИБІР

ДЕКІЛЬКА
КОНТЕЙНЕРІВ 

ВОНИ ПОВИННІ БУТИ ДОСТАТНЬО 
МІЦНИМИ, ЩОБ УТРИМУВАТИ 

КОМПОСТ, А ТАКОЖ МАТИ ДРЕНАЖНІ 
ОТВОРИ В ОСНОВІ

ЩО РОБИТИ 
1. Оберіть контейнер і упевніться, що він чистий та 
сухий.
2. Попросіть когось із дорослих просвердлити або 
проколоти дренажні отвори в основі контейнера.
3. Якщо ваш контейнер великий, саме час поставити 
його на потрібне місце. Після заповнення компостом 
він стане для вас непідйомним!
4. Заповніть контейнер відповідним компостом.
5. Висійте насіння, діючи згідно з вказівками, 
написаними на пакеті з насінням, або ж висадіть 
саджанці чи рослини у контейнер.
6. Добре полийте все слабким струменем води, щоб 
не зашкодити насінню чи не пошкодити саджанці.
7. Вуаля! Поставте його на підвіконня, куди світить 
сонце, або у садку, і спостерігайте за тим, як  ростуть 
ваші рослини.

ЩО РОБИТИ 
1. Оберіть контейнер і упевніться, що він чистий та 
сухий.
2. Попросіть когось із дорослих просвердлити або 
проколоти дренажні отвори в основі контейнера.
3. Якщо ваш контейнер великий, саме час поставити 
його на потрібне місце. Після заповнення компостом 
він стане для вас непідйомним!
4. Заповніть контейнер відповідним компостом.
5. Висійте насіння, діючи згідно з вказівками, 
написаними на пакеті з насінням, або ж висадіть 
саджанці чи рослини у контейнер.
6. Добре полийте все слабким струменем води, щоб 
не зашкодити насінню чи не пошкодити саджанці.
7. Вуаля! Поставте його на підвіконня, куди світить 
сонце, або у садку, і спостерігайте за тим, як  ростуть 
ваші рослини.

КОНТЕЙНЕРНЕ
ОЗЕЛЕНЕННЯ

З РОДЗИНКОЮ
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L E M O N T R E E T R U S T. O R G @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

ПОРАДА 1

ПОРАДА 2

ПОРАДА 3

До наших щорічних змагань із садівництва та 
ініціативи «Сад місяця», яка діє у Курдистані, 
постійно долучається все більше людей – ви 

можете прочитати про них на нашій веб-сторінці.

КЛАС!

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ



Скористайтеся еластичними 
стрічками чи смужками, щоб 
зробити справді великий ніс!

ПАН ТА ПАНІ
САЛАТ

УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

ГОРНЯТКО АБО 
КОНТЕЙНЕР

НИЖНЯ ЧАСТИНА ПАРИ 
ПАНЧІХ

НАСІННЯ САЛАТУ 

КОМПОСТ

ГУМОВІ СТРІЧКИ
АБО СМУЖКИ

НОЖИЦІ

ЩО РОБИТИ 

1. Помістіть частину панчіх у горнятко або контейнер. 
Обтягніть панчохами верхні краї.
2. Покладіть приблизно дві чайні ложечки насіння
салату у панчохи.
3. Наповніть панчохи компостом майже до верху.
4. Заберіть панчохи і зав’яжіть кінці. Поверніть їх таким 
чином, щоб салат знаходився зверху.
5. Розтягніть трохи панчішного матеріалу з компостом 
всередині, щоб зробити носик. Скористайтеся гумовою 
стрічкою чи смужкою, щоб він тримався на місці.
6. Додайте прикраси, щоб зробити решту обличчя. Не 
забудьте залишити верх голови вільним, щоб салат ріс, 
наче волосся.
7. Поставте готового салатного чоловічка у блюдце і 
добре полийте.
8. Поставте свою салатну людину на підвіконня.
9. Коли насіння почне проростати, попросіть когось із 
дорослих вирізати зверху хрестовину. Це потрібно зробити 
через те, що салат не може прорости крізь панчохи.
10. Коли салат проросте, пострижіть своєму салатному 
чоловічку волосся і використайте це волосся до салату
чи канапок.

ЩО РОБИТИ 

1. Помістіть частину панчіх у горнятко або контейнер. 
Обтягніть панчохами верхні краї.
2. Покладіть приблизно дві чайні ложечки насіння
салату у панчохи.
3. Наповніть панчохи компостом майже до верху.
4. Заберіть панчохи і зав’яжіть кінці. Поверніть їх таким 
чином, щоб салат знаходився зверху.
5. Розтягніть трохи панчішного матеріалу з компостом 
всередині, щоб зробити носик. Скористайтеся гумовою 
стрічкою чи смужкою, щоб він тримався на місці.
6. Додайте прикраси, щоб зробити решту обличчя. Не 
забудьте залишити верх голови вільним, щоб салат ріс, 
наче волосся.
7. Поставте готового салатного чоловічка у блюдце і 
добре полийте.
8. Поставте свою салатну людину на підвіконня.
9. Коли насіння почне проростати, попросіть когось із 
дорослих вирізати зверху хрестовину. Це потрібно зробити 
через те, що салат не може прорости крізь панчохи.
10. Коли салат проросте, пострижіть своєму салатному 
чоловічку волосся і використайте це волосся до салату
чи канапок.

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ

©
 R

OY
AL

 H
OR

TI
CU

LT
UR

AL
 S

OC
IE

TY
 

L E M O N T R E E T R U S T. O R G @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

ПОРАДА 1 ПОРАДА 2
НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ДОГЛЯДАТИ ЗА 
САЛАТОМ І 

ПОЛИВАТИ ЙОГО!

ЗРОБІТЬ ФОТОГРАФІЮ 
І ПОПРОСІТЬ КОГОСЬ 

ІЗ ДОРОСЛИХ 
НАДІСЛАТИ ЇЇ НАМ!

РЕЧІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ОБЛИЧЧЯ ВАШОГО 

САЛАТНОГО ЧОЛОВІЧКА, 
ЗОКРЕМА, НАМИСТИНКИ, 

ЙОРШИКИ ДЛЯ ТРУБ, ПРЕДМЕТИ
З ВОЙЛОЧНИХ АБО НАТУРАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ, НАПРИКЛАД, ЖОЛУДІ

ТА НАСІННЯ

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ 
СКЛЕЮВАННЯ

КЛЕЙ



УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

ПОРАДА 1 ПОРАДА 2

НОЖИЦІ ТА КЛЕЙ

КАТАЛОГИ НАСІННЯ, СТАРІ 
ЖУРНАЛИ ЧИ ІНШИЙ ПАПІР 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОЛАЖІВ

КАРТОН АБО ПАПІР

КАРТОННІ РОЗДІЛЮВАЧІ, 
ЩОБ ПИСАТИ НА НИХ 

МІСЯЦІ РОКУ

РІЗНІ ПАКЕТИ З НАСІННЯМ

МІЦНА КОРОБКА, НАПРИКЛАД, 
КОРОБКА З-ПІД ПЕЧИВА АБО 

КОНТЕЙНЕР ІЗ ПЕРЕРОБЛЕНОГО 
ПЛАСТИКУ, ЯКИЙ МОЖНА 

ЗАКРИВАТИ ТАК, ЩОБ ТУДИ НЕ 
ПОТРАПЛЯЛА ВОЛОГА

ЗРОБІТЬ КОРОБКУ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

НАСІННЯ 
ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ
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L E M O N T R E E T R U S T. O R G @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

Пам’ятайте, що кришка контейнера 
має бути зачиненою, коли він не 
використовується – таким чином, туди 
не потраплятиме волога, і насіння 
добре проросте після висівання.

ЯКІ МІСЯЦІ
НАЙКРАЩЕ 

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ 
ВИСІВАННЯ

НАСІННЯ?

Чи знали ви, що насіння 
можна збирати прямо у саду, 
висушувати і зберігати на 
наступний рік?

ЗБЕРІГАЙТЕ НАС 
СУХИМИ!!

ЩО РОБИТИ 

1. Оберіть свої улюблені картинки зі старих каталогів 
насіння або журналів.

2. Прикрасьте контейнер квітами та картинками з овочів 
– закріпіть їх клеєм.

3. Перевірте кожен пакет насіння і подивіться, в які 
місяці року його потрібно висівати. Поскладайте 
пакетики на купки за датою посіву.

4 Сформуйте систему обліку, позначивши 12 картонних 
смужок місяцями року.

5. Поскладайте пакети з насінням у контейнер з 
картками за місяцями.

6. На іншому клаптику картки чи паперу напишіть 
інструкції, описавши, як слід зберігати насіння. 
Прикріпіть його до кришки коробки.

ЩО РОБИТИ 

1. Оберіть свої улюблені картинки зі старих каталогів 
насіння або журналів.

2. Прикрасьте контейнер квітами та картинками з овочів 
– закріпіть їх клеєм.

3. Перевірте кожен пакет насіння і подивіться, в які 
місяці року його потрібно висівати. Поскладайте 
пакетики на купки за датою посіву.

4 Сформуйте систему обліку, позначивши 12 картонних 
смужок місяцями року.

5. Поскладайте пакети з насінням у контейнер з 
картками за місяцями.

6. На іншому клаптику картки чи паперу напишіть 
інструкції, описавши, як слід зберігати насіння. 
Прикріпіть його до кришки коробки.

?



УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

2-ЛІТРОВА ПРОЗОРА 
ПЛАСТИКОВА ПЛЯШКА

ВОДОРОЗПИЛЮВАЧ ДЛЯ 
ЗВОЛОЖЕННЯ ШАРІВ ҐРУНТУ

ГОСТРОЗЕРНИСТИЙ ПІСОК

КОМПОСТ АБО ҐРУНТ, АБО Ж 
ЇХНЯ СУМІШ

ДЕКІЛЬКА ЧЕРВ’ЯКІВ ДО 
КОЖНОЇ ПЛЯШКИ

НОЖИЦІ

ЇЖА ДЛЯ ЧЕРВ’ЯКІВ,
ТЕРТА МОРКВА, ШКІРКА

З ОВОЧІВ, ОПАЛЕ ЛИСТЯ,
ПОРВАНА ГАЗЕТА

ЧОРНИЙ КАРТОН

ЗРОБІТЬ МІНІ-САДОК
ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ

ЧЕРВ’ЯКІВ
ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ

©
 R

OY
AL

 H
OR

TI
CU

LT
UR

AL
 S

OC
IE

TY
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PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

ПОРАДА 2 ПОРАДА 3

ПОРАДА 1

ЛИМОН, ЯКА ГИДОТА!

ЩО РОБИТИ 

1. Зберіть надворі кілька черв’яків. Пошукайте їх під 
камінням у вологих місцях, на купах компосту, якщо 
маєте, або викопайте ямку в землі.
2. Відріжте верхню четвертинку пляшки і 
зробіть кришку.
3. Зробіть невеликий надріз збоку кришки таким чином, 
щоб кришка перекривала нижню частину.
4. Наповніть пляшку почергово шарами: пісок, ґрунт, 
пісок, компост, пісок тощо. Розпиліть воду на кожен шар 
таким чином, щоб вони були вологі.
5. Розмістіть кілька черв’яків на верх пляшки і 
припильнуйте, щоб вони пролізли всередину.
6. Згори додайте корм для черв'яків.
7. Обгорніть пляшку чорним картоном, щоб у ній було 
темно. Черв’яки не люблять світла, тому темрява 
заохочуватиме їх повзати біля стінок пляшки, щоб за 
ними можна було спостерігати.
8. Поставте садок для черв’яків у тепле місце.
9. Знімайте картон на період спостереження і фіксуйте 
результати. Перевіряйте ґрунт, щоб він залишався 
вологим і щоб у черв’яків було достатньо корму.
10. За тиждень випустіть черв’яків у сад.

ЩО РОБИТИ 

1. Зберіть надворі кілька черв’яків. Пошукайте їх під 
камінням у вологих місцях, на купах компосту, якщо 
маєте, або викопайте ямку в землі.
2. Відріжте верхню четвертинку пляшки і 
зробіть кришку.
3. Зробіть невеликий надріз збоку кришки таким чином, 
щоб кришка перекривала нижню частину.
4. Наповніть пляшку почергово шарами: пісок, ґрунт, 
пісок, компост, пісок тощо. Розпиліть воду на кожен шар 
таким чином, щоб вони були вологі.
5. Розмістіть кілька черв’яків на верх пляшки і 
припильнуйте, щоб вони пролізли всередину.
6. Згори додайте корм для черв'яків.
7. Обгорніть пляшку чорним картоном, щоб у ній було 
темно. Черв’яки не люблять світла, тому темрява 
заохочуватиме їх повзати біля стінок пляшки, щоб за 
ними можна було спостерігати.
8. Поставте садок для черв’яків у тепле місце.
9. Знімайте картон на період спостереження і фіксуйте 
результати. Перевіряйте ґрунт, щоб він залишався 
вологим і щоб у черв’яків було достатньо корму.
10. За тиждень випустіть черв’яків у сад.

Шари зникають в міру того, 
як черв’яки змішують пісок із 
ґрунтом і формуються 
канали, якими вони повзають. 
Ви також можете бачити, як 
корм зверху затягують 
досередини.

Ретельно помийте 
руки після того, як 
працювали з 
черв’яками, компостом 
та іншими речами.

Не годуйте черв’яків 
цитрусовими чи цибулею.

ЦІКАВИЙ ФАКТ
Черв’яки допомагають 
покращувати якість ґрунту, а 
здоровий ґрунт – це ґрунт, в якому 
добре ростуть рослини.



УРОКИ ЛЕННІ
ПІДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

ПОРАДА 1 ПОРАДА 2

ДВОСТОРОННЯ 
КЛЕЙКА СТРІЧКА

НОЖИЦІ ТОРБИНКА ДЛЯ 
ЗБОРУ 

МАТЕРІАЛІВ

КАРТОННА СМУЖКА, 
ДОСТАТНЬО ДОВГА, ЩОБ 

ОБМОТАТИ ГОЛОВУ З НЕЗНАЧНИМ 
НАКЛАДАННЯМ КІНЦІВ 

ОДИН НА ОДНОГО

Я – КОРОЛЬ 
СВОГО САДУ!

ЩО РОБИТИ 

1. Виріжте картонну смужку шириною 10 см і обміряйте 
нею голову, щоб упевнитися, що вона достатньо довга і 
з невеликим запасом.

2. Покладіть цю смужку картону на рівну поверхню. 
Візьміть двосторонню клейку стрічку і розмістіть 
смужку клейкої стрічки посередині по всій довжині 
картонної смужки.

3. У своєму садочку пошукайте гарні пелюстки та 
листочки, які впали на землю – не зривайте їх із рослин! 
Обережно помістіть їх у торбинку для збору.

4. Зніміть верхній захисний шар клейкої стрічки.

5. Розмістіть пелюстки та листочки на клейкій стрічці на 
картонній смужці і прикрасьте свою корону. Залиште 
місце з обох боків, де не буде пелюсток та листочків, 
щоб ви могли скріпити кінці разом.

6. Нехай хтось допоможе вам приміряти картонну 
стрічку на голові, щоб вона зручно сиділа, і закріпіть 
кінці таким чином, щоб вони склеїлися один з одним.

7. Носіть корону з задоволенням!

ЩО РОБИТИ 

1. Виріжте картонну смужку шириною 10 см і обміряйте 
нею голову, щоб упевнитися, що вона достатньо довга і 
з невеликим запасом.

2. Покладіть цю смужку картону на рівну поверхню. 
Візьміть двосторонню клейку стрічку і розмістіть 
смужку клейкої стрічки посередині по всій довжині 
картонної смужки.

3. У своєму садочку пошукайте гарні пелюстки та 
листочки, які впали на землю – не зривайте їх із рослин! 
Обережно помістіть їх у торбинку для збору.

4. Зніміть верхній захисний шар клейкої стрічки.

5. Розмістіть пелюстки та листочки на клейкій стрічці на 
картонній смужці і прикрасьте свою корону. Залиште 
місце з обох боків, де не буде пелюсток та листочків, 
щоб ви могли скріпити кінці разом.

6. Нехай хтось допоможе вам приміряти картонну 
стрічку на голові, щоб вона зручно сиділа, і закріпіть 
кінці таким чином, щоб вони склеїлися один з одним.

7. Носіть корону з задоволенням!

ЗРОБІТЬ КОРОНУ З 
ЛИСТЯ І ПЕЛЮСТОК

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ 
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Не забудьте вирізати на короні 
загострені зубці. Що гостріше, 
то краще!

Знайдіть квіти, які мають різну 
форму та розмір, щоб корона 
виглядала цікавіше!



ЩО РОБИТИ 

1. Намалюйте на банці тіло вашої ляльки-квіткового 
горщика. Якщо фарба не тримається на банці, 
зробіть свій малюнок на папері та приклейте його 
навколо банки за допомогою клею.

2. Попросіть дорослого зробити отвори на дні вашої 
банки.

3. Рівномірно насипте невелику кількість гравію на 
дно банки для того, щоб стікала вода.

4. Наповніть вашу банку ґрунтом.

5. Добре полийте ґрунт.

6. Зробіть дві лунки глибиною 1,5 см ближче до 
центру горщика.

7. У кожну лунку покладіть насіння і акуратно 
засипте ґрунтом.

8. Накрийте банку пластиковим пакетом з кількома 
невеликими отворами.

9. Розмістіть банку з соняшником в сонячному місці.

10. Регулярно перевіряйте соняшник і поливайте 
його невеликою кількістю води, але часто.

11. Зніміть пластиковий пакет, коли з’являться листя, і 
видаліть ту рослину, яка слабкіша.

12. Якщо у вашої квітки виросло більше однієї 
головки, зріжте зайві.  Ви можете зберегти їх, щоб 
створити кімнатну квіткову композицію.

13. Після того, як ваш соняшник розкрився, за 
допомогою олівця або загостреної палички позначте 
рот, очі та ніс, щоб вийшла голова.

ЩО РОБИТИ 

1. Намалюйте на банці тіло вашої ляльки-квіткового 
горщика. Якщо фарба не тримається на банці, 
зробіть свій малюнок на папері та приклейте його 
навколо банки за допомогою клею.

2. Попросіть дорослого зробити отвори на дні вашої 
банки.

3. Рівномірно насипте невелику кількість гравію на 
дно банки для того, щоб стікала вода.

4. Наповніть вашу банку ґрунтом.

5. Добре полийте ґрунт.

6. Зробіть дві лунки глибиною 1,5 см ближче до 
центру горщика.

7. У кожну лунку покладіть насіння і акуратно 
засипте ґрунтом.

8. Накрийте банку пластиковим пакетом з кількома 
невеликими отворами.

9. Розмістіть банку з соняшником в сонячному місці.

10. Регулярно перевіряйте соняшник і поливайте 
його невеликою кількістю води, але часто.

11. Зніміть пластиковий пакет, коли з’являться листя, і 
видаліть ту рослину, яка слабкіша.

12. Якщо у вашої квітки виросло більше однієї 
головки, зріжте зайві.  Ви можете зберегти їх, щоб 
створити кімнатну квіткову композицію.

13. Після того, як ваш соняшник розкрився, за 
допомогою олівця або загостреної палички позначте 
рот, очі та ніс, щоб вийшла голова.

ОЦЕ ТАК!

ЖЕРСТЯНІ БАНКИ 
НА 5 ЛІТРІВ АБО 

БІЛЬШІ

КОЛЬОРОВІ 
ФАРБИ АБО 

ФЛОМАСТЕРИ

ПАПІР
ГРАВІЙ

ПЛАСТИКОВИЙ 
ПАКЕТ
ВОДА

ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ 
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ЗРОБІТЬ ФОТО ТА 
ПОПРОСІТЬ КОГОСЬ ІЗ 

ДОРОСЛИХ НАДІСЛАТИ 
ЙОГО НАМ!

ЛЯЛЬКА-ГОРЩИК
  З СОНЯШНИКОМ  



L E M O N T R E E T R U S T. O R G @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
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ПІДКАЗКИ              ТА ПОРАДИ 

Щоб пробити отвори 
дорослий може 
використати дриль або 
просто молоток і цвях.

Використовуйте гравій або 
дрібне каміння, або навіть 
старі розбиті квіткові горщики, 
щоб заповнити дно. Це 
запобігає надмірному 
зволоженню ґрунту.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ
ПОЛИВАТИ

ВАШУ КВІТКУ!

1.5 CM

За допомогою
пальця зробіть
лунку!

ПОРАДА 1 ПОРАДА 2

ПОРАДА 3

ПОРАДА 5

ПОРАДА 4

РОЗМІЩУЙТЕ В СОНЯЧНОМУ 
МІСЦІ. ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО

ЇХ ЩЕ НАЗИВАЮТЬ 
КВІТКАМИ СОНЦЯ!

Не забудьте зібрати 
насіння, коли квітка 
висохне. Ви можете 
поділитися ним з 
друзями і вирощувати 
ще більше!


