
Konspekt zajęć teoretycznych z przedmiotu : Rośliny ozdobne i tereny zieleni. 

Klasa: 2 technik ogrodnik 

Liczba godzin: 1 

Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Agata Majewska 

Temat: Uprawa tulipanów. 

Cele: 

- uczeń zna: 

* gatunki i odmiany tulipanów przydatne do tworzenia kompozycji ogrodowych o dużych 

walorach ozdobnych; 

* możliwości dekorowania wnętrz tulipanami; 

* zasady planowania produkcji tulipanów; 

* zasady uprawy tulipanów; 

* sposoby rozmnażania tulipanów; 

* możliwości wykorzystania tulipanów w bukieciarstwie; 

- uczeń umie: 

* dobrać tulipany na rabatę w zależności od funkcji, jakie mają spełniać (aranżacje miejskich 

rabat kwiatowych, 

tulipany ogrodowe, materiał florystyczny)  

z uwzględnieniem wymagań tych roślin co do środowiska przyrodniczo-glebowego; 

* zaprojektować rabatę tematyczną na dowolnej powierzchni; 

- uczeń rozumie: 

* celowość zakładania rabat tematycznych jako kompozycji o dużych walorach 

ozdobnych; 

* celowość prawidłowej pielęgnacji roślin. 

 

Pomoce dydaktyczne: 

1. Materiał teoretyczny: zasady planowania produkcji polowej tulipanów. 

2. Materiał teoretyczny: rozmnażanie tulipanów, zastosowanie w bukieciarstwie.  

3. Prezentacja: fotografie tulipanów: gatunki oraz odmiany. 

4. Materiał teoretyczny: fotografie rabat tematycznych. 



5. Prezentacje producentów, katalogi roślin. 

Przydatne linki: 

tulipany morawski - Start (galeria zdjęć) 

Produkcja tulipanów na kwiat cięty - firma 'KRÓLIK' - YouTube www.youtube.com › watch 

(google.com)  (film edukacyjny) 

APRA - miesięcznik Przedsiębiorca Rolny (przedsiebiorcarolny.pl) (artykuł z pisma branżowego „ 

przedsiębiorca rolny” – prezentacja profilu produkcji polskiego przedsiębiorstwa producenta 

tulipanów) 

Gdzie w Holandii szukać kwitnących pól tulipanów? (polonia.nl) (artykuł na temat roli produkcji 

tulipana w Holandii) 

Tulp Festival 2020 - Tulpfestival ( galeria zdjęć z parady Festiwal Tulipanów - Holandia ) 

https://youtu.be/G78IedLkPXQ ( film edukacyjny) 

Wiosna i tulipany w Holandii - YouTube (film edukacyjny) 

 

Przebieg zajęć: 

1. Sprawdzenie obecności. 

2. Kontrola pracy domowej i sprawdzenie wiadomości. 

3. Zapoznanie uczniów z tematyką lekcji. 

(4. Poinformowanie o zaplanowanym toku lekcji – aktywizacja uczniów.) 

5. Omówienie bieżących zagadnień z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. 

6. Kontrola przyswojenia treści lekcji – praca uczniów. 

7. Ocena , omówienie. 

8. Podanie treści zadania domowego.  

 

http://www.tulipanymorawski.pl/#oferta
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRr4vhu8_tAhVsAxAIHSqKC-MQtwIwBXoECAoQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6N6w9tkEuE0&usg=AOvVaw10JPregeaZ6s5TozwIVOmc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRr4vhu8_tAhVsAxAIHSqKC-MQtwIwBXoECAoQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6N6w9tkEuE0&usg=AOvVaw10JPregeaZ6s5TozwIVOmc
http://www.przedsiebiorcarolny.pl/index.php?content=2462
https://polonia.nl/2018/04/05/holandii-szukac-pol-tulipanow/
https://www.tulpfestival.com/tulp-festival-2020/
https://youtu.be/G78IedLkPXQ
https://www.youtube.com/watch?v=b7tXQx671zs

