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Директорам обласних екологонатуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Про проведення
практичних онлайн-занять
Шановні колеги!
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та
компанія «Сингента» Україна ініціюють проведення практичних онлайн-занять
на теми: «Створюємо міні-город та пряно-ароматичний сад на підвіконні»,
«Створення балконної етажерки з овочевими культурами», «Створення дитячого
органічного городу». Ці заняття присвячені до Дня захисту дітей, що традиційно
відзначається в перший день літа.
Під час занять розглядатимуться методики вирощування овочевих і
декоративних рослин на підвіконні або на балконі, а під час практичної частини
учні зможуть навчитися сіяти та садити рослини для вирощування в домашніх
умовах.
До участі запрошуються учні та вихованці закладів загальної середньої та
позашкільної освіти. Доступ до онлайн-занять – безкоштовний.
Дата проведення – 1 червня ц. р.
Регламент: початок об 13:00, тривалість – 45 хв.
Для включення необхідно завантажити та встановити на комп’ютері або
смартфоні програму Zoom (інструкції надаватимуться) та перейти за
посиланням, що буде попередньо розміщене на сайті https://nenc.gov.ua до
початку онлайн-занять, а також активувати веб-камеру та мікрофон.
Для практичних онлайн-занять потрібно заздалегідь підготувати матеріали
та інструменти, а саме:
1.
Розсада або насіння помідора для вирощування в кімнатних умовах
(бажано такі сорти: Ефемер, Балконне диво, Дубок, Мінібел, Флорида петіт,
тощо (на вибір).
2.
Насіння зеленних культур: кропу, петрушки, салату листового,
руколи, шпинату, лободи овочевої, тощо.

3.
Цибулю ріпчасту (діаметр цибулини – 3-5 см. Кількість – 10-30 шт.).
4.
Розсада селери, м’яти, материнки, чебрецю, алісуму, таґетесу,
васильків (базиліку), духмяного горошку (на вибір).
5.
Горщики заповнені ґрунтом універсального призначення (кількість –
2-6 шт., об’єм -3-6 л.).
6.
Ящики балконні заповнені ґрунтом універсального призначення
(кількість 2 - 4шт; довжина – 40-50 см.).
7.
Дренаж. (1 кг.)
8.
Пісок (0, 5 кг.).
9.
Маленька лопатка.
10.
Відстояна вода (3-4 л.).
11.
Лійка для поливу.
12.
Гумові рукавички.
13.
Плівка поліетиленова (для накривання горщиків).
14.
Маркер та папір (для виготовлення етикеток).
Довідки за тел.: 044-430-02-60, сайт https://nenc.gov.ua
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