
Czwartek, 16.04. 

 

Dzień dobry, 

Zasadziliśmy już cebulę, żeby wyrósł z niej szczypiorek, wysialiśmy rzeżuchę. 

Pamiętajmy o ich podlewaniu. Dzisiaj powiększymy nasz domowy ogródek o hodowlę 

cytryny. Na cytrynę tak hodowaną z pestki będziemy musieli dość długo czekać, ale 

roślinka gdy wyrośnie będzie cieszyć nasze oko przez wiele lat. 

 

Uprawa cytryny 

 

                           

 

 

Choć cytryny sprowadza się do Polski z krajów egzotycznych, można je uprawiać 

również w naszym kraju, w zaciszu własnego domu. Oczywiście hodowanie jej w 

ogródku jest niemożliwe ze względu na mrozy występujące u nas zimą, ale możemy ją 

hodować w domu. 

 

Potrzebne rzeczy: cytryna, ziemia, doniczka (pojemnik) z otworem na spodzie, folia 

spożywcza, konewka z wodą. 

 

Zapraszam Cię do wysłuchania wierszyka o cytrynie 



Czytamy  wierszyk. W trakcie czytania dajemy dziecku do ręki cytrynę, aby mogło 

dotknąć, powąchać i spróbować…czy rzeczywiście jest po niej kwaśna mina. 

Cytryna z tego słynie, że 

każdy ma kwaśną po niej minę. 

Doskonała jest do wody 

jako napój dla ochłody. 

Zimą dodaj do herbaty 

nim choroba złapie w tarapaty. 

Doskonała do dań z rybki 

można skropić także grzybki. 

Nie potrzeba jej dyplomu 

taka to z niej pani domu. 

 

Teraz w naszym ogródku zasadzimy pestki cytryny. 

Zacznijmy od przygotowania pestki. Wystarczy wyjąć ze środka cytryny pestki i 

opłukać je pod bieżącą wodą. Ważne by na pestce nie zostało nic z miąższu bo wtedy 

niestety pestka zgnije i nie wyrośnie.  Następnie należy lekko uszkodzić powierzchnię 

pestki cytryny, na przykład za pomocą papieru ściernego. 

Przygotujemy ziemię do doniczki. Wspólnie z dzieckiem przesypujemy ziemię do 

doniczki lub pojemnika. 

Teraz zrobimy dołek na nasze pestki. Dziecko z pomocą delikatnie wciska 

pojedynczo pestki do ziemi w doniczkach ( nie za głęboko około 1-1,5 cm). 

A teraz musimy podlać nasze pestki wodą. Wspólnie podlewamy naszą sadzonkę. 

Żeby nasze drzewko cytrynowe wyrosło musimy jeszcze owinąć doniczkę u góry 

folią spożywczą i zrobić w niej niewielkie dziurki, tak żeby był przepływ 

powietrza. 

Tak posianą cytrynę stawiamy obok cebulki i rzeżuchy w nasłonecznionym 

miejscu. 

Brawo! Pestki zasadzone. Teraz musimy cierpliwie podlewać nasze roślinki. 

Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem. 

 

 



Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i 

wysłanie na adres mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 

 

               

 


