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Majsterka do sprawności :  

„MAŁY KSIĄŻE” 

 

 

Cieplarnia  

Sposób wykonania ilustruje rysunek. Pamiętaj, że słój musi być duży. Roślina umieszczona 

powinna być w taki sposób, aby liście nie dotykały ścianek słoja. Cieplarnie zuchy ustawiają 

na parapecie okiennym. Okno nie powinno wychodzić na północ. Można tak hodować rośliny 

dziko rosnące. Przy przesadzaniu tych roślin z naturalnego środowiska do naszego 

zuchowego kącika należy zachować zasady ochrony przyrody. Wykopując rośliny z gruntu nie 

uszkadzaj korzeni i z dużą ilością gleby, w której rosną. Słój, którym przykryjecie roślinę, musi 

być idealnie czysty i suchy. Podlewajcie tylko gąbkę : 

a) słój, b) drewniane klocki, c) gąbka, d) podstawka, e) parapet lub półka. 
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Wilgotnościomierz 

Poleć zuchom zbadanie wpływu ciepła i wilgotności na szyszki sosnowe. W tym celu należy 

wieczorem otwartą szyszkę wrzucić do naczynia z wodą. Rano zobaczyć co się stało z szyszką. 

Teraz należy ją wyjąć z wody, otrząsnąć i położyć na parapecie okiennym na słońcu. Po 

południu obejrzeć co się stało z szyszka. W wodzie – otwarta szyszka zamyka się, w 

promieniach słońca zamknięta szyszka otworzy się. Po tej obserwacji należy wykonać 

wilgotnościomierz. Zamkniętą szyszkę przymocujcie cienkim drutem do sklejki lub tektury. U 

góry – jak na rysunku – przypnijcie pinezkami wycięty pasek papieru. Na jednej z dolnych 

łusek umocowujecie pionowo równo przyciętą słomkę ( można ją przykleić). Na skali 

zaznaczcie miejsce, w którym znajduje się słomka. Szyszka jest zamknięta – jest wilgotno ( w 

tej pozycji oznacza maksymalną wilgotność powietrza, deszczową pogodę). Jeśli będzie 

sucho i słonecznie – szyszka otworzy się – zaznaczajcie stopniowo jej wychylenia, notując 

jednocześnie stan pogody. 

 

 

Szklany ogród 

Naczynie przeznaczone do takiej uprawy ( bardzo duży słój, małe akwarium) powinno być 

idealnie czyste, najlepiej wygotowane. Nie należy stosować ziemie zbyt żyznej, gdyż 

spowoduje to szybki wzrost roślin, które wypełniają szybko cale naczynie – a to nie leży w 

naszym interesie. W dużych naczyniach możemy dowolnie komponować nasz ogród, tworząc 

zbocza, tarasy. Kompozycja zależy od pomysłowości zuchów. Szklane ogrody nie powinny być 

ustawione w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych – może 

to spowodować zniszczenie roślin. Nie dobre jest też miejsce zbyt zacienione. Temperatura 

pomieszczenia powinna się wahać od +7 stopni do + 25.  

Cykl prac związanych z założeniem szklanego ogrodu. 
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1. Przygotować:  naczynie, ziemię, kamyki, rośliny i narzędzia. 

2. Wsypać na dno warstwę węgla drzewnego, 2 cm warstwę żwiru, 5 -7 cm warstwę 

ziemi. 

3. Ukształtować teren według określonego planu i ubić powierzchnię. 

4. Przygotować dołki do posadzenia roślin. 

5. Wyjąć z ziemi roślinę, owinąć luźno w kartkę papieru, zsunąć do naczynie prosto w 

dołek. 

6. Końcem ołówka ( nie zaostrzonym) ulokować korzenie w dołku i zasypać ziemią, lekko 

przygnieść. 

7. Zsunąć papier. Opłukać ścianki naczynia i roślinę wodą z konewki , butelki. 

Co rośnie w szklanym ogrodzie najlepiej? Otóż begonia, szałwia, wiosenne rośliny dziko 

rosnące. 

 

 

Jak zrobić układ słoneczny 
 

Do zrobienia układu potrzebujemy: 

1. 9 styropianowych kulek w różnych rozmiarach 

2. deska na podstawę układu 

3. pistolet z klejem na gorąco 
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4. farby akrylowe (plakatówkami ciężko pomalować styropian) 

5. wiertarka 

6. gips szybkoschnący 

7. rurka z filii strecz 

8. drewniany patyczek 

9. patyczki do szaszłyków 

10. karton 

11. klej wikol 

12. papierowe ręczniki 

13. twardy drut 

 

 

 

Na początek musimy 

przygotować sobie 

ściągę ( opis planet, wygląd, charakterystykę 

zewnętrzną). 

 

 

Styropianowe kulki nabijamy na patyczki, żeby się 

lepiej trzymało i malujemy zgodnie ze ściągą 

 

 

Kulki się malują i suszą a w miedzy czasie przygotowujemy 

podstawę. 

 

Deskę trzeba przewiercić i wyszlifować papierem ściernym. 

Rurkę po sterczu przyklejamy klejem na gorąco 

Do środka wklejamy drewniany patyczek, wzmocni on konstrukcję. 
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W butelce lub szklance należy rozrobić gips (uwaga rozrabiamy 

małymi porcjami, bo szybko zasycha) nie może być zbyt gęsty. 

Zalewamy rurkę po troszku. Nie przestraszcie się bo gips w 

czasie schnięcia robi się ciepły.  

Kulki się nadal malują i suszą. Ciągle zerkamy na ściągawkę 

 

 

 

Teraz pora na pierścień. Pierścień wycięty z kartonu obklejamy bibułą 

na wikolu rozrobionym z wodą.  

 

 

 

Gips w rurce wysechł i trzeba go ładnie 

zamaskować. 

 

 

 

 

Teraz całość smarujemy wikolem i 

nakładamy warstwy ręczników aby 

uzyskać ładną, jednolitą strukturę podstawy. Po wyschnięciu całość malujemy farba 

akrylową. Jak farba wyschnie można całość 

polakierować.  

 

 

 

Teraz męska robota. 

Wiercimy dziurki 

 

 

Kulki styropianowe mocujemy na drutach ( użyliśmy drutów ze 
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starej suszarki na pranie) i na kleju wklejamy do 

podstawy. Oczywiście zachowując odpowiednią 

kolejność. 

Kulki styropianowe mocujemy na drutach ( 

użyliśmy drutów ze starej suszarki na pranie) i na 

kleju wklejamy do podstawy. Oczywiście 

zachowując odpowiednią kolejność. I tak oto 

powstał nasz rodzinny projekt. 

 

 


