Maj
Najweselsze, najzieleńsze
maj ma obyczaje.
W cztery strony – świat zielony
umajony majem!
Ciepły deszczyk każdą kroplą
rozwija dokoła
z pąków – kwiaty, z listków – liście,
z ziółek – bujne zioła.
A po deszczu dzień pogodny
malowany tęczą
lubi wiązać krople srebrne
na nitkę pajęczą.
A gdy ciepła noc nadchodzi,
kiedy dzień już zamilkł,
maj bzem pachnie, wniebogłosy
dzwoni słowikami!
Jerzy Ficowski

Otwórzmy swoje oczy i uszy na bogactwo majowej przyrody. 😊
Rozkwita wiele kwiatów w ogrodzie i w lesie. Przygladajcie się różnorodności kolorów i
kształtów, poznawajcie zapachy, bo każdy kwiat ma inny.
Pytajcie rodziców o nazwy kwiatów, krzewów i drzew rosnących w pobliżu domu, lub sami
szukajcie informacji w internecie, w książkach i albumach poświęconych uprawie roślin.

Na zdjęciach poniżej widzicie kwiaty ogrodowe. Są to między innymi: konwalie, floksy, bzy,
lilie, werbeny, begonie. Może któreś z nich znacie?

Wybierzcie się na łąkę, żeby zobaczyć kwiaty dziko rosnące. Zobaczycie rumianki,
niezapominajki, mniszki i wiele innych. Często od nich pochodzą kwiaty ogrodowe. Nie
wracajcie do domu z pustymi rękoma! Koniecznie zróbcie bukiet. 😉
Zbierajcie kwiaty różnej długości, mogą też być gałązki krzewów, czy trawa. Układajcie
najpierw kwiaty dłuższe, potem stopniowo krótsze. Można je przewiązać wstążeczką lub
sznurkiem, będzie wyglądać elegancko i na pewno ozdobi kuchenny stół.

Zachęcamy was do założenia zielnika. Może to być praca rozłożona na dłuższy czas. Jeśli
spotkacie ciekawą roślinę, najlepiej wykopcie ją całą z korzeniami. Należy ją oczyścic z ziemi i
przygotować do suszenia.
Wystarczą dwie drewniane ramki lub deseczki, między które wkłada się papier gazetowy
(błyszczące czasopisma nie nadają się, bo taki papier nie wchłania dobrze wody). Po włożeniu
rośliny do praski całość należy związać, odstawić w ciepłe i suche miejsce i czekać.
Nie susz roślin bezpośrednio w książce – wilgoć i sok zniszczy kartki książki!

Konwalia majowa przygotowana do suszenia

Jeśli roślina jest za długa, należy odciąć korzenie i umieścić je z boku.
Po wysuszeniu naklejamy roślinę na kartkę, przy pomocy białych pasków papieru.

Jak wolicie, możecie dokładnie opisać roślinę, określając jej stanowisko siedlisko, datę zbioru,
nazwę po łacinie, oraz po polsku.

Możecie też zakończyć swoją pracę na napisaniu tylko polskiej nazwy rośliny, tak jak widać to
na poniższym zdjęciu.

Zachęcamy was także do zainteresowania się ogrodnictwem, uprawą roślin.
Może mała rabatka warzywno - kwiatowa na początek?
Zapytajcie rodziców czy możecie taką rabatę założyć w pobliżu domu i poproście ich o
pomoc. Powinien to być kawałek ziemi użyźniony najlepiej obornikiem lub kompostem,
oddzielony od trawnika. Możecie posadzić kilka odmian sałaty, kilka krzaczków poziomek,
posiać rzodkiewkę, groszek cukrowy, może marchewkę i oczywiście jakieś kwiaty np.
nagietki, nasturcje lub aksamitki. Trzeba dbać, żeby roślinki miały miejsce i usuwać chwasty.
Należy też pamiętać o podlewaniu. Nie bójcie się eksperymentów, może nie wszystko
urośnie, ale jakiś efekt na pewno będzie i doczekacie się zbiorów 😊 Możecie też to swoje
poletko jakoś zabawnie ozdobić, udziwnić, żeby było wesołe😊

Poniżej przykłady małych rabatek:

