No
Jardim

Um jardim Feliz e Saudável

Mais um dia
maravilhoso para
cuidar das plantas no
meu jardim! Vou pegar
minhas ferramentas e
ver como elas estão.

Bom dia, minhas
lindas florzinhas!
Olha só como vocês
cresceram.

Bom dia, Sr. Jardineiro!

Para as plantas crescerem e ficarem
viçosas, precisam dos cuidados certos.
Precisam da quantidade de sol e água
certas, a temperatura certa, de serem
capinadas, podadas e de fertilizante.

Quando são cuidadas da forma
certa e têm as condições certas, as
plantas ficam viçosas. Isso quer dizer
que vão crescer fortes – que as raízes
vão penetrar bem fundo no solo para
receber o alimento, e suas folhas,
caules e flores vão ser saudáveis.

As plantinhas mais
novas às vezes precisam ser
colocadas em lugares especiais
onde possam receber
cuidados especiais.

Estas plantas estão
no viveiro para ficarem
mais quentinhas e pegarem
mais sol até crescerem um
pouco mais e ficarem
mais fortes
Dê-nos mais, mais,
mais sol!
Minha nossa,
espero que
não fiquem
queimadas.
Vocês sabiam que as plantas fabricam parte do seu próprio
alimento? Esse processo é chamado de fotossíntese. Para
fabricar o alimento que necessitam, as plantas precisam de
sol, água e dióxido de carbono (encontrado no ar). As folhas
absorvem o sol e transformam o dióxido de carbono em
alimento, que ajuda as plantas a crescerem.

Apesar do sol ser
importante para as
plantas, muitas não
podem pegar sol
direto. Se o sol batesse
nela continuamente,
ela ficaria prejudicada.

Sol demais! Também
precisamos de
nuvens, chuva e
sombra.

Vocês sabiam que as pessoas
são um pouco como plantas? O
meio ambiente, cuidados, amor
e amabilidade certos são todos
necessários para as pessoas crescerem.

Você também
pode dar para os
outros o presente
de ser prestativo.

Quando dá uma mão
e se preocupa com as
necessidades dos outros,
mostra que eles são
importantes para você e
isso os faz felizes.

Nós, as minhocas,
também ajudamos as plantas do
jardim! Quando perfuramos o solo,
ajudamos a descompactá-lo, para
que o ar possa penetrar nele, e
isso também contribui para que os
nutrientes se misturem
ao solo.
Vocês podem ajudar a criar um ambiente bom e
feliz mostrando amabilidade e interesse por elas.
Apreço é uma forma importante de fazer os outros
felizes e lembra-los que são amados.

O jantar estava delicioso,
pai! Obrigado por
cozinhar.

Dona Laura, posso
ajudá-la em algo?

Obrigado para
nos levar para
este passeio.

Gostamos de ouvir
histórias sobre o seu
jardim.

Mesmo que seja muito
jovem ou pequeno,
tem muitas formas para
fazer a vida de alguém
um pouco melhor e
mais alegre. Suas ações
e palavras cheias de
interesse podem fazer
os outros sentir que se
importa com eles e que
são amados.

Obrigada por
lavar minha roupa,
mamãe.

Procure todos os dias
formas de fazer a
diferença e ajudar a
manter o jardim da
sua casa e família feliz,
saudável e lindo. Não
deixe para amanhã,
comece hoje mesmo!
Você tem um
sorriso lindo!
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