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Kartki z kalendarza
Wiosna to wiele dni świątecznych.
Przypominamy Wam najbardziej znane z nich:
 21 marca 2019 początek astronomicznej wiosny
 1 kwietnia Prima Aprilis
 21 kwietnia 2019 Niedziela Wielkanocna
 22 kwietnia 2019 Poniedziałek Wielkanocny
 22 kwietnia 2019 Międzynarodowy Dzieo Ziemi
 29 kwietnia 2019 Międzynarodowy Dzieo Taoca

Odpowiedzi na ciekawe pytania.
Co to jest równonoc?
Równonoc to zrównanie się dnia z nocą. Dzieo trwa wtedy dokładnie tyle samo, co noc.
Równonoc występuje dwa razy w roku: jesienna – 22 lub 23 września i wiosenna – 20 lub 21
marca. Po równonocy wiosennej słooce zaczyna świecid wyżej na niebie, dnie stają się coraz
dłuższe i cieplejsze.
Co znaczy przysłowie: „w marcu jak w garncu”?
W marcu jednego dnia jest ciepło i mocno grzeje słooce, a po chwili obniża się temperatura
powietrza i sypie śnieg. Tak jak w garnku znajduje się wiele różnych składników, tak w
marcu mamy wszystkiego po trochu: i wiosnę, i zimę, i lato.
Czy bocian szybko lata?
Tak! Bocian potrafi lecied z prędkością około 70 km/godz. W czasie jesiennej podróży do
ciepłych krajów dziennie pokonuje około 110 km, a cała wędrówka trwa 100 dni. Ciekawe
jest jednak to, że wiosną w ciągu jednego dnia bocian
pokonuje ponad 150 km i leci tylko 60 dni. Czyżby aż
tak bardzo spieszyło mu się do domu?

Dlaczego ptaki budują gniazda?
Ptaki wychowują swe potomstwo w gniazdach. Na drzewach, na ziemi, na skałach, w
nadwodnych trawach lub przy domostwach budują gniazda z patyków, trawy, liści albo
gliny. Gdy gniazdo jest gotowe, samica składa tam jajka i czeka, aż wylęgną się z nich młode.
Skąd się wzięła nazwa kwiecieo?
W kwietniu przyroda zieleni się, wszystko wokół kwitnie, czyli kwieci się, jak mówiono
dawniej. Właśnie od tego kwiecenia się pochodzi nazwa czwartego miesiąca roku.
Po co roślinom korzenie?
Rośliny wpuszczają korzenie głęboko w ziemię w poszukiwaniu wody oraz innych
niezbędnych do życia składników. Poza tym korzenie mocują roślinę w podłożu. Są też
magazynem materiałów zapasowych, głównie wody. Czasami korzenie są większe od rośliny
widocznej nad ziemią.

Co jajka mają wspólnego z Wielkanocą?
Dawno temu ludzie uważali jajko za coś wyjątkowego. Wykluwa się z niego pisklę, pojawia
się więc na świecie nowe życie. Dlatego też jajko stało się symbolem życia i odrodzenia. W
religii chrześcijaoskiej zostało przypisane Wielkanocy i jako znak nowego życia pojawia się w
koszyczkach ze święconką i przypomina o zmartwychwstałym Chrystusie.
Co to jest śmigus – dyngus?
Śmigus – dyngus to zwyczaj oblewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. Kiedyś dzieo
ten nazywano żartobliwie dniem świętego Lejka i nikomu nie mógł ujśd na sucho. Chod
poniedziałkowa lejka należy do tradycji, pamiętajcie jednak o zasadach dobrego
wychowania: nie należy urządzad kąpieli osobom starszym i tym, którzy naprawdę nie mają
na to ochoty.

Bociany i ich
powroty
Wraz z nadejściem wiosny wracają do kraju
ptaki, które na zimę poleciały do ciepłych
krajów. Jednymi z pierwszych zwiastunów wiosny są bociany. Zdarza się, że wracają, kiedy u
nas są jeszcze śnieg i mróz. Bociany zamieszkują tereny porośnięte trawą, zwykle w pobliżu
zbiorników wodnych. Bocianie gniazda widujemy na słupach i dachach domów nawet w
środku wsi.
Niewielka wieś Żywkowo leży tuż przy granicy z Rosją. Nazywana jest bocianią wsią, bo to
jedyna miejscowośd w Polsce, gdzie mieszka cztery razy więcej bocianów niż ludzi.
Wybudowano tu nawet specjalną wieżę widokową do obserwacji tych ptaków. Największe
bocianie gniazda mają ponad 2 metry średnicy i prawie 3 metry wysokości.
Bocianie gniazdo to również nazwa punktu obserwacyjnego na dawnych statkach. Zwykle
był to kosz (albo beczka) umocowany na maszcie. Siedzący w nim marynarz wypatrywał
lądu lub innego statku.

Jajka inaczej
Maseczka z jajeczka
Starożytni Egipcjanie i Grecy używali jajek do
wyrobu kosmetyków. Jajka zawierające wiele
witamin i minerałów znakomicie sprawdzały się
jako składniki balsamów i maseczek do twarzy.
Trzy tysiące lat przed naszą erą kobiety mające
problemy ze skórą, z paznokciami lub włosami
stosowały kremy zrobione z ubitych jaj, oliwy, mleka i soli morskiej.

Doniczka ogrodniczka
Skorupki po jajkach świetnie nadają się na mini doniczki.
Zawarty w nich wapo pomaga małym roślinkom rosnąd i
zachowywad dobrą kondycję. Gdy kwiaty zrobią się już duże
i przesadzi się je do ogródka, zużyte skorupki można
rozgnieśd na drobne kawałki i rozrzucid w ziemi jako
kompost. Pomogą one glebie stad się bardziej żyzną, pulchna i przewiewną.

Klej
Surowe białko jaja może zastąpid klej. Oczywiście nie uda się przytwierdzid do siebie za jego
pomocą na przykład dwóch kawałków drewna, ale świetnie poradzi sobie z papierem czy
tekturą.

ŚWIĄTECZNE LABIRYNTY

