
 تکلیف هدفمند نوروزی

برای نوروز ونگهداری گیاه، با توجه به پودمان پرورش •

 شما 

 تهیه یک نوع سبزه عید زیبا و آسان درنظر گرفته شده است 

 آنرا تهیه و از آن عکس گرفته و از طریق شاد برای من 

کنید تا نمره آن برای فعالیت عملی پودمان پرورش و ارسال 
 .           نگهداری گیاهان منظور شود



 وسایل و مواد الزم

 ظرف گرد  ترجیحا پایه دار

 زیرگلدانی سفالی

 سانتی 3تا 2با ضخامت ( ابر)اسفنج 

 تخم شربتی 

به جای اسفنج می توانید از توپ پالستیکی که روی آن را )

 (خیس کرده وبا یک الیه پنبه پوشانده اید استفاده کنید

 



 تکلیف هدفمند نوروزی

 ظرف گرد•
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ظرف را روی اسفنج گذاشته وپس از خط کشی ، سه الیه •

 اسفنج را برش می دهیم
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برای توپی شدن آن سه الیه ابر را به هم چسبانیده و قیچی 

 کنید
 از چسب های محلول در آب )

 استفاده شود ، چسب های 

 شیمیایی  ممکن است اسفنج را 

 (در خود حل کند
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 به کمک قیچی آنرا •

 گرد کنید•
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 آنرا به صورت کروی 

 در آورید
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 تخم شربتی را با آب•

 ساعت  2حداقل )کنیدولرم خیس 

 (دهدکنید تا لعاب صبر 
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 ابر را کمی نم دار کرده•

 و تخم شربتی را با به سطح 

 آن آغشته کنید
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 کامال سطح اسفنج را •

 با آن بپوشانید•
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 آنرا روی یک ظرف سفالی •

 قرار دهید و روی آن را با 

 نایلونی که روی آن چند

 سوراخ ایجاد کرده اید 

 بپوشانید
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 روزی دو تا سه مرتبه •

 رو آن آب اسپری کنید
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 بعد از یکی دو روزکم کم جوانه زده •

 و بعد از سه روز همه بذرها

 نایلون را برداشته)جوانه می زند 

 (و در مقابل نور قرار می دهیم
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 روز کامال سبز 7بعد از 

 می شود
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 روز به عید مانده بهترین زمان برای اقدام به تهیه این7

 سبزه است

 سالی پراز فراوانی ،تندرستی و شادی برای شما و خانواده

 آرزو می کنم 

                            


