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Witam Was bardzo ciepło! 

Maj to miesiąc, w którym obchodzimy Święto naszych kochanych Mam. Dlatego chciałabym 

zachęcić Was do wykonania niezwykłego prezentu - miniaturowego ogrodu w słoiku. Naszą 

kompozycję możemy wykonać na dwa sposoby. Jako ogród szczelnie zamknięty w pojemniku lub 

jako kompozycję otwartą. W pierwszym przypadku z założenia nasz miniaturowy ogród będzie 

samowystarczalny, wystarczy jedno podlanie, a woda będzie krążyła jak w przyrodzie. Jednak 

należy uważać, aby nie rozwinęła się pleść i czasem (szczególnie na początku hodowli) można 

odkorkować pojemnik żeby nadmiar wody wyparował. Do naszej kompozycji wykorzystamy rośliny 

lubiące wilgoć dlatego możemy wykonać ją w pojemniku zamkniętym. Pamiętajmy również o tym, 

aby nie stawiać ogrodu w pełnym słońcu. Przy drugim założeniu szkło będzie stanowiło jedynie 

element dekoracyjny, a o rośliny należy dbać jak w przypadku pozostałych kwiatów hodowanych w 

domu.  

 

Do wykonania tej pracy będziecie potrzebować: 

- słoik (np. do kiszenia ogórków) lub inny 

szklany pojemnik z korkową pokrywką; 

- roślinki (mini) np.: trzykrotka, fitonia, 

bluszcz, paproć, skrzydłokwiat dostępne w 

sklepach ogrodniczych, kwiaciarniach lub z 

własnej domowej hodowli; 

- mech zakupiony w sklepie, gdyż ten w lesie 

jest pod ochroną; 

- podłoża: warstwa drenażu: keramzyt lub 

grubsze kamienie i ziemia uniwersalna; 

- węgiel aktywny (można zakupić w aptece); 

- ozdoby: kamienie, kolorowe kamyczki, bądź 

piasek, gałązki, szyszki, muszle, mini figurka; 

- narzędzia: spryskiwacz, pędzelek, patyczek, 

mała łopatka lub łyżka; 

- sznurek lub wstążki i klej na gorąco do 

ewentualnego ozdobienia słoika. 
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Poniżej znajdziecie dokładną instrukcję: 

 

 

 

Do przygotowanego szklanego pojemnika 

wsypujemy 2-3 cm warstwę drenażową, np. 

keramzyt lub kamyczki, uchroni ona korzenie 

roślin przed gniciem.  

 

Nasypujemy cienką warstwę ziemi 

wymieszaną z węglem aktywnym, który 

ochroni ogród przed rozwojem grzybów i 

bakterii. Węgiel zakupiony w aptece 

wystarczy rozgnieść i wymieszać z odrobiną 

ziemi.  

 

Następnie pojemnik wypełniamy ziemią, 

którą delikatnie ugniatamy palcami. Możemy 

na tym etapie uformować swój mini ogród. 

Jeśli chcemy wykorzystać kolorowe kamienie 

bądź piasek do utworzenia dekoracyjnej 

warstwy, obsypujemy nimi wąski pasek po 

obwodzie słoja na przemian z ziemią.  
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Możemy teraz przystąpić do sadzenia 

roślinek. Wyjmujemy je z doniczek i 

wzruszamy bryłę korzeniową.  

Roślinkę sadzimy w całości lub dzielimy na 

mniejsze sadzonki.  

 

 

 

 

 

Przy pomocy patyczka lub łyżki robimy 

otwory w ziemi, w których umieszczamy 

wybrane rośliny. Ten etap może przysporzyć 

nam najwięcej trudności, gdyż słoiki mają 

zazwyczaj wąski otwór, możemy pomóc sobie 

np.: długimi szczypcami.   

Gdy rośliny stabilnie umieścimy w ziemi 

należy ściany pojemnika oczyścić pędzelkiem 

z wszelkich zanieczyszczeń.  
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Kolejnym krokiem jest ozdobienie mini 

ogrodu. Według mnie najlepiej prezentują 

się naturalne materiały, tj. patyki, kamienie, 

muszle, szyszki. Jednak wszystko zależy od 

naszej fantazji i wyobraźni, nie ma tu 

żadnych ograniczeń. Lecz musimy pamiętać, 

że na drewnie może z czasem rozwinąć się 

pleśń. W takim przypadku należałoby 

niezwłocznie  usunąć taki element.  

 

 

Ozdobiony ogród podlewamy przegotowaną, 

odstaną wodą przy użyciu spryskiwacza lub 

małego pojemnika. Woda powinna przejść 

przez wszystkie warstwy podłoża.   

Na zakończenie możemy ozdobić słoik 

wstążką, bądź sznurkiem, możemy również 

przykleić kokardkę klejem na gorąco.   

Gotowe ☺ 

 

  

 

 Życzę Wam mnóstwo zabawy podczas tworzenia własnego ogrodu i pozdrawiam serdecznie. 


