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Майстер-клас: «Весняна галявина». 

 
Улюбленими квітами для букетів та композицій весною стають чарівні 

ранньовесняні квіти: тюльпани, нарциси, крокуси, гіацинти, мускарі . Вони є 

символами і провісниками весни і саме тому з цих трепетних весняних кольорів 

володіють особливою чуттєвістю і романтичністю.  

Можна порадіти приходу весни, наповнити будинок чарівним ароматом 

кольорів і весни, створивши мініатюрну «весняну галявину», яка буде квітувати 

прямо в кімнаті.  

Для цього можна створити групові посадки, такі як фітокомпозиції, де в 

одній посудині можна зібрати декілька квітуючих рослин. 

Така композиція в своєму складі повинна мати основну рослину чи 

рослину - акцент та допоміжні види. Основою «галявини» є красива 

ранньоквітуча рослина чи краще декілька різних видів рослин, наприклад: 

гіацинт, нарцис, крокус. Які будуть різних яскравих кольорів, різної висоти та 

ще й аромату. Доповнити можна допоміжними рослинами, які менші за 

розмірами та не такі ефектні, але нададуть композиції зелені і якщо вуличні 

рослини ще не зовсім пробудилися від сну, то тут якраз гарно підійдуть 

відростки кімнатних рослин. При створенні такої фітокомпозиції слід 

враховувати висоту рослин, самі високі рослини висаджуються по центру, 

рослину-акцент близько до середини і самі низькі та непоказні рослини близько 

до краю. Найчастіше для створення потрібно від 3до 5 різних видів рослин.  

Всі рослини що використовуються при створенні «весняної галявини» 

повинні бути висаджені в маленькі горщики чи просто стаканчики, але 

обов’язково з отворами, щоб не застоювалася вода при поливі. Оскільки 

композиція створюється на невеликий період а потім всі елементи композиції 

потрібно буде висадити на постійне місце. Щодо квітуючих рослин (тюльпани, 

нарциси, крокуси, гіацинти ), то після того як вони відквітують і почне жовтіти 

в них листя їх перестають поливати і переводять у стан спокою. Після повного 

відмирання листя цибулину очищають, просушують і або висаджують в грунт 



або зберігають в сухому місці до пори висаджування цибулинних квітів – до 

осені. Повторно на вигонку їх використовувати не можна, вони або не будуть 

квітувати, або дуже погано будуть квітувати, оскільки при ранньовесняній 

вигонці вони втрачають велику кількість поживних речовин і тепер потрібно їх 

відновлювати. 

Щоб завершити створення «галявини» потрібно задекорувати горщики з 

квітами, щоб їх самих не було помітно. Для цього можна використати різні 

природні матеріали, наприклад кору з дерев чи декоративні матеріали: сизаль, 

рафія і  т.д. І не забудьте добавити декору для святкового настрою: метеликів, 

бабок, сонечок.  

Посуд в якому будете створювати «весняну галявину» може бути різним. 

В першу чергу це можуть бути невеликі кошики з природних матеріалів бажано 

темного відтінку. Це може бути пластикова плошка, стара глиняна миска чи 

щось інше, їх можна зверху задекорувати різноманітним матеріалом, але 

найкраще корою чи мохом, щоб створити справжню імітацію галявини і 

весняного пробудження природи. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


