
[A2] Rośliny doniczkowe w domu 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

1.Podpisz obrazki słowami z listy 
 

łopatka, nasiona, ziemia/podłoże, nawóz, doniczka z podstawką, spryskiwacz, konewka, ozdobna 

osłonka na doniczkę 

 

 

2.Połącz czasowniki z definicjami 
 

1. Gnić/ zgnić   a) robić się coraz większym  

2. Podlewać / podlać  b) wkładać roślinę w nową doniczkę 

3. Przelewać / przelać  c) pryskać wodę na liście rośliny 

4. Zraszać/ zrosić   d) psuć się z powodu za dużej ilości wody 

5. Przesadzać/ przesadzić  e) nalać zbyt dużo wody do doniczki 

6. Rosnąć / urosnąć  f) lać wodę do roślin 
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3.Wstaw do tekstu słowa z pierwszego ćwiczenia i z obrazka z rośliną (albo posłuchaj 

nagrania i napisz to co słyszysz) 
 

Dla wielu osób rośliny to ważny element mieszkania. Wśród roślin czujemy kontakt z naturą i lepiej się 

relaksujemy po pracy. Teraz jest bardzo popularne mieć w domu kilka roślin doniczkowych!  

Zanim kupimy rośliny do mieszkania, musimy się nauczyć o nie dbać. Nie wszystkie modne i ładne 

rośliny są tak łatwe w utrzymaniu jak kaktusy. Nie musimy mieć ręki do roślin, ale dobrze jest poczytać 

o roślinach, które chcemy kupić, bo nie wszystkie mają takie same potrzeby.  

Słońce i temperatura 

Rośliny takie jak palmy czy kaktusy uwielbiają słońce, więc latem dobrze im na balkonie a zimą 

powinny stać blisko okna. Dobrze, jeśli mamy okna wychodzące na południe. Większość roślin, które 

teraz mamy w domach to rośliny tropikalne, więc lubią wysoką wilgotność i temperaturę. Rośliny o 

ciemnych .................................1 i paprocie dobrze sobie radzą w ciemniejszych pokojach.  

Podlewanie i pryskanie 

Jeśli jesteś zapominialski/a to lepiej zamiast roślin tropikalnych kup sobie sukulenty (grubosze, 

wężowce), które można podlewać raz na kilka tygodni albo rzadziej. Rośliny takie jak dracena, figowiec 

czy monstera potrzebują więcej wody. Musimy je podlewać jeśli czujemy, że ...................2 jest sucha. 

Najlepiej robić to rano. Jeśli czasem przelejemy naszą roślinę, jej .....................3 mogą zgnić, dlatego 

dobrze mieć .......................4 z dziurkami i ...............................5 Taką zwykłą plastikową albo glinianą 

doniczkę możemy wstawić do ozdobnej ..........................6  Jeśli masz suche powietrze w mieszkaniu i 

jest gorąco warto jest zraszać liście ..................................................7  

Ziemia i nawóz 

Dla większości roślin wystarczy ............................8 uniwersalna, ale takie kwiaty jak storczyki lub 

drzewka bonsai wymagają specjalnego podłoża. Jeśli chcesz mieć ładny domowy ogród albo domową 

dżunglę nie kupuj najtańszej ..........................9, bo ciągle będziesz musiał/a używać ........................10 

Nie wszystkie rośliny go potrzebują, więc najlepiej jest poszukać informacji o tym, jakie są potrzeby 

konkretnej rośliny. Niektórzy ludzie robią na balkonie własny kompost z organicznych resztek, ale to 

bardzo długi proces.  

Przesadzanie 

Jeśli dobrze dbamy o roślinę i nasze „dziecko” ma słońce i wodę, na pewno będzie rosnąć i wkrótce 

potrzebować nowej ..............................11 Młode rośliny przesadzamy średnio raz w roku, a starsze raz 

na kilka lat. Do przesadzania są nam potrzebne: ziemia, rękawiczki, ............................12 i oczywiście 

większa doniczka. 

4. Dyskusja. Odpowiedz na pytania 

1. Co znaczy „mieć rękę do roślin”?   

2. Jakie rośliny masz w domu lub chciałbyś/chciałabyć mieć? 

3. Co myślisz o sztucznych roślinach w mieszkaniu? 

4. Czy zgadzasz się, że rośliny pomagają się zrelaksować? 

5. Czy „zabiłeś/aś” kiedyś roślinę doniczkową? Jak to się stało? 
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Popularne rośliny doniczkowe 
 

    

grubosz bluszcz skrzydłokwiat storczyk 

    
wężowiec monstera paproć kaktus 

 

 

Odpowiedzi: 
1.konewka, spryskiwacz, nasiona, łopatka,  

doniczka z podstawką, ozdobna osłonka na doniczkę, nawóz, ziemia/podłoże 

2. 1.d,2.f, 3.e, 4.c, 5.b, 6.a 

3.1.liściach, 2.ziemia, 3.korzenie, 4.doniczkę, 5.podstawką, 6.osłonki, 7.spryskiwaczem, 8.ziemia, 

9.ziemi, 10. Nawozu, 11.doniczki, 12.łopatka 
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