18 kwietnia 2018r. wyruszyliśmy
na wycieczkę do Leroy Merlin.

W dzrwiach sklepu powitała
nas pani Kasia. Rozpoczęliśmy
podróż po działach, w których
można kupić wszystko do domu
i mieszkania.

Na początek obejrzeliśmy
lampy i lampki. Najbardziej
podobały się nam te, które
bardzo ładnie wyglądałyby w
dziecięcym pokoju.

Musieliśmy rozwiązać
zagadkę za pomocą zmysłu
węchu. Wąchaliśmy świece i
musieliśmy powiedzieć co to
za zapach. Udało się!

A to już piękne dywany:
naturalne były najpiękniejsze i

bardzo miękkie. Ale całkiem
ładnie prezentowały się te
przeznaczone do pokoju
dziecięcego. Wśród nich było
piękne boisko z liniami i
bramkami jak na
prawdziwym stadionie.
Kolejny przystanek i kolejny
dział sprzedaży. Tym razem
oglądamy piękne wzory
glazury i terrakoty. Tu
pracuje mama naszej
koleżanki Natalki.

A tu mieliśmy frajdę.
Domofony ale jakie?
Wydawały dźwięki całego
zoo, przeróżnych ptaków.
Pani pozwoliła nam przez
chwilę sprawdzić i
posłuchać, które podobają
się nam najbardziej.

Wszystko, co dotychczas oglądaliśmy było pożyteczne i potrzebne w każdym domu,
czy mieszkaniu. Teraz dotarliśmy do typowego działu wypoczynkowego. Piękne
huśtawki tarasowe i ogrodowe, zestawy mebli do altanki też przydadzą się całej
rodzinie i odwiedzającym nas gościom.

Jak mamy domek to i
ogródek. Pielęgnacja
ogrodu jest trudna. Tu z
pomocą przychodzą nam
panowie z działu
narzędzi i maszyn, np.
kosiarek.

Naszym paniom najbardziej podobał się dział ogrodniczy, w którym
królowały
piękne
kwiaty:
wielobarwne storczyki, anturium,
ozdobny bambus i wiele, wiele
innych.

Z paniami pracującymi w Leroy Merlin odwiedziliśmy także dział
niedostępny klientom – kierowników, informatyków, dekoratorów,
księgowych. Mogliśmy oglądać cały sklep z góry.

A teraz główna część naszej wycieczki – Dzieciaki Sadzeniaki.

Wkładamy
fartuszki ochronne i rękawiczki.

Panie udzieliły nam instrukcji w jaki sposób będziemy przesadzać kwiaty – to pelargonie. Oto
reportaż z naszej pracy:

Nasze rośliny zabraliśmy do przedszkola, a potem do domu. Wycieczka była bardzo ciekawa.
Nauczyliśmy się jak przesadzić kwiaty i jak je potem pielęgnować

