
Strona 1 

 

Świetlica szkolna poleca: 

 

kwiecień – maj // 2020 

 

 

 
 
Żadna pora roku nie 

maluje ogrodu tyloma 

pastelowymi barwami co 

wiosna. To głównie 

zasługa kwitnących 

krzewów. Warto więc 

posadzić gatunki drzew, 

które obficie kwitną jak 

tylko robi się ciepło. 

 

 

Jabłoneczka biała 

kwieciem się odziała. 

Obiecuje nam jabłuszka, 

jak je będzie miała. 

Mój wietrzyku miły, 

nie wiej z całej siły. 

Nie trącaj tego kwiecia, 

żeby jabłka były. 

 

K o l o r y   w i o s n y 

 

Jeśli tylko nie ma mrozu, w marcu - 

a czasem nawet w lutym - zaczynają 

pylić długie kotki leszczyny, a oczary 

pokrywają się żółtymi, czerwonymi 

lub pomarańczowymi "wstążeczkami". 

W kwietniu króluje złoto, róż i biel: 

kwitną forsycje, pigwowce, migdałki, 

kaliny koreańska i wonna, magnolie 

gwiaździste i porzeczki ozdobne. 

 

 

Wyglądają tym efektowniej, że ich 

gałęzie są jeszcze bezlistne. A jeśli pod 

koniec zimy zetniemy pędy forsycji, 

wiśni bądź pigwowca i wstawimy je 

do wazonu z wodą, obdarują nas 

kwiatami o kilka tygodni wcześniej 

niż w ogrodzie. Maj to już istna 

eksplozja koloru -dołączają bzy lilaki, 

kalmie, pierisy, azalie, krzewuszki, 

suchodrzewy i wiosenne gatunki 

tawuł, a pod koniec miesiąca -

niektóre różaneczniki i jaśminowce. 

 

Od dawna, bardzo dawna w każdą wiosnę wszystkie 

drzewa budzą się do życia. Tak robią też jabłonie. 

Z pączków wypuszczają zielone listki i piękne różowe 

kwiaty. Każdy taki kwiatuszek woła pszczółkę: 

- Pszczółko! Przyleć do mnie! Dam ci pachnącego nektaru 

na pyszny miodek! - Nic więc dziwnego, że do kwitnącego 

drzewa przylatuje wiele pracowitych pszczółek. Kiedy 

tylko pszczółka przyleci do kwiatuszka, kwiatuszek 

prosi ją: 

- Pszczółko weź sobie pachnącego nektaru i zanieś go do 

ula, tam zrobisz z niego pyszny miodek, a w zamian 

proszę, zapyl mnie. –Ponieważ pracowita pszczółka to 

bardzo pożyteczne stworzenie zawsze się zgadza zapylić 

kwiatuszek. I tak po kilku dniach od tego spotkania 

kwiatuszek zamienia się w malutkie jabłuszko. Po jednej 

stronie ma ogonek, którym  mocno trzyma się jabłoni, a 

po drugiej stronie pamiątkę po tym, jak było 

kwiatuszkiem. Całą wiosnę i całe lato, jabłko rośnie i 

rośnie, i roośnie. A kiedy stanie się duże, pyszne i pełne 

słońca woła z drzewa dzieci - Chodźcie do mnie dzieci. 

Chodźcie i zjedzcie mnie jestem pełne słońca. Ale 

pamiętaj! Zanim mnie zjesz: umyj mnie i swoje rączki! 

Jak z kwiatka 

powstaje owoc? 
 

  

 

 

Owoc powstaje 

z kwiatu. Po 

przeniesieniu pyłku 

na słupek opadają 

płatki korony 

i usychają pręciki. 

Słupek rozrasta się 

w owoc. 

W środku owocu 

tworzą się nasiona. 
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Krzewy dostarczają nam wielu różnych owoców. Przy tym nie zajmują wiele miejsca, dlatego 

nadają się do małych ogrodów, a nawet na taras. Posiadając domek szeregowy z kilkoma metrami 

ogrodu możemy zapewnić sobie stałą dostawę świeżych owoców w sezonie. 

 

Piękny wiosenny ogród 
 

 

migdałek trójklapowy o 

pełnych różyczkowatych 

kwiatach. Oprócz formy 

krzewiastej osiągającej 

ok. 2 m popularne są 

drzewka szczepione na 

pniu, który trzeba 

czyścić z odrostów. 

Migdałek wymaga 

słonecznego, miejsca. 

Rośnie dobrze na 

większości gleb 

ogrodowych.  

 

W Polsce sadzimy odmiany i 

mieszańce pigwowca osiągające 

wysokość 0,5- 1,5 m. Wszystkie mają 

rozłożysty pokrój i dają odrosty 

boczne. Kwitną w kwietniu i na 

początku maja, w odcieniach różu, 

czerwieni i bieli. 

Nie mają dużych wymagań, jednak 

susza i brak słońca osłabiają 

kwitnienie. 

Pigwowiec ma piękne, dekoracyjne 

i jadalne owoce. 

 

 

Gdy judaszowiec południowy zakwita, 

przypomina różową wiśnię. Z bliska 

zaś widać, że jego kwiaty wyrastają 

w niewielkich skupiskach 

bezpośrednio na pędach i grubszych 

gałęziach. Rozwijają się na przełomie 

kwietnia i maja równocześnie z 

liśćmi i wtedy narażone są na 

przymrozki - dlatego dla judaszowca 

wybieramy miejsca osłonięte. Podczas 

silnych mrozów przemarzać może 

również cały krzew. W Polsce osiąga 

wysokość 3-5 m. 

Lubi słońce i wapienną glebę, 

jest odporny na suszę. 

Te znane „kotki” to puchate 

kwiatostany męskie pojawiające się 

na przedwiośniu. Są okazałe i bardzo 

liczne. Lubią słońce i wilgotną glebę o 

odczynie zasadowym lub obojętnym. 

Dorastają do wysokości 1,5 m. 

Zagraża im choroba zwana 

rdzą wierzby. 

zależnie od odmiany 

forsycja pośrednia 

(Forsythia × intermedia) 

dorasta do wysokości 1- 3 

m. Szeroko rozkłada 

gałęzie przez cały kwiecień 

pokryte żółtymi kwiatami. 

Sadzimy ją w żyznej glebie 

na nasłonecznionym 

stanowisku.  

 

 

w kwietniu z dala bieleje 

tawuła wczesna (Spirea 

arguta) gęsto obsypana 

drobnymi kwiatami. 

Krzew dorasta do 

wysokości ok. 2 m i 

rozrasta się szeroko 

dzięki odrostom. Ma małe 

wymagania glebowe, 

dobrze znosi suszę. 

Żywozielone proste pędy 

(1- 2 m) zdobią złotlin już 

zimą. Złociste kwiaty 

rozwijają się w kwietniu i 

maju, równocześnie z 

liśćmi. W ogrodach 

popularne są zarówno 

odmiany o pojedynczych, 

jak i o pełnych kwiatach 

Krzew ten szeroko się 

rozprzestrzenia dzięki 

licznym odrostom. Sadzimy 

go w nasłonecznionym lub 

półcienistym miejscu. 

Złotlin lubi gleby 

przepuszczalne, ale 

podczas suszy wymaga 

podlewania.  

Do kwitnących przed 

rozwojem liści należą 

odmiany magnolii 

gwiaździstej, pośredniej 

oraz mieszańce  

(wys. 2,5- 3 m). Lubią 

miejsca słoneczne i 

osłonięte, z żyzną i 

kwaśną glebą. Kwiatom 

mogą zagrażać 

przymrozki. 
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Nie tylko o kwiatach… 

 

 

 

…I oto w 1764 roku królem 

Polski został Stanisław August 

Poniatowski. 

Zaraz po wstąpieniu na tron 

król rozpoczął reformy… 

 Król założył:  

•Teatr Narodowy; 

•Komisję Edukacji Narodowej; 

•Szkołę Rycerską; 

•Czasopismo „Monitor”, na łamach 

którego propagowano idee oświeceniowe 

i wskazywano drogi naprawy 

Rzeczypospolitej. 

Ogromnym ciosem dla wszystkich 

Polaków był I rozbiór Polski w 1772 roku 

dokonany przez naszych sąsiadów: 

Rosję, Prusy i Austrię. 

Doniosłym wydarzeniem w okresie 

rządów Stanisława Augusta były obrady 

Sejmu Czteroletniego - „Wielkiego” 

(1788 – 1792), który postanowił zmienić 

wady ustrojowe Rzeczypospolitej. 

Najważniejszym osiągnięciem Sejmu 

Wielkiego było uchwalenie Konstytucji 3 

Maja. Konstytucja wprowadzała istotne 

zmiany w rządzeniu państwem. 

 

Uchwalenie konstytucji wzbudziło 

nadzieje ogółu Polaków na uzdrowienie 

podupadającego państwa i wyzwoliło 

niebywały entuzjazm. 

W styczniu 1793r. Rosja i Prusy 

zdecydowały się na kolejny rozbiór 

Rzeczypospolitej. 

24 marca 1794r wybuchło Powstanie 

Kościuszkowskie, na czele którego 

stanął Tadeusz Kościuszko. Powstanie 

zakończyło się klęską dla Polaków. Po 

powstaniu nastąpił III rozbiór Polski. 

W końcu października 1795 roku Rosja, 

Austria i Prusy podpisały porozumienie, 

na mocy którego Rzeczpospolita została 

uznana za państwo nieistniejące na 

mapie Europy. 

Rzeczpospolita przestała istnieć, ale 

pozostał naród, język i tradycja. Zaborcy 

zlikwidowali państwowość polską, lecz 

nie potrafili unicestwić polskości! 

 
ZNACZENIE 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

Konstytucja 3 Maja była drugą po 

amerykańskiej najnowocześniejszą 

ustawą zasadniczą na świecie. 

Stawiała Polskę 

na czele 

najbardziej 

postępowych 

krajów świata. 

Po odzyskaniu 

niepodległości w 

1918 roku dzień 

3 maja stał się 

polskim świętem 

państwowym. 

W latach 1939-1989 

jego obchody były 

zakazane. 

Dziś znów świętujemy 

to radosne, polskie 

majowe święto. 

 

 

Najpiękniejsza 

jest 

moja Ojczyzna 
 

Autor słów: Piotr Janczerski 

Autor muzyki: Aleksander Tadeusz Kawecki 

Najpiękniejsza jest 

moja Ojczyzna, 

kiedy wiosną się 

budzi ze snu. 

Śpiewem ptaków jej 

dzień się zaczyna 

i zapachem 

jaśminów i bzów. 

A przy drogach 

wysokie topole 

latem prawie sięgają 

do nieba. 

Smutne wierzby 

splatają warkocze, 

słońce w chmurach, 

jak lilia, dojrzewa. 

Kiedy lato przeminie 

gorące 

i odlecą za morza 

bociany, 

złota jesień w liściastej 

sukience kolorowe 

maluje obrazy. 

Zima białe sukienki 

zakłada, 

gwiazdy śniegu w 

podarku przynosi, 

gałęziami na wietrze 

się kłania, 

jakby chciała na spacer 

zaprosić. 

Gdzie piękniejsze są 

lasy i góry? 

Gdzie skowronek na 

polach tak śpiewa? 

Gdzie na niebie 

jaśniejsze są chmury? 

Gdzie pszenica tak 

zbożem dojrzewa? 

Najpiękniejsza jest 

nasza Ojczyzna, 

kiedy rankiem się 

budzi ze snu. 

Śpiewem ptaków jej 

dzień się zaczyna 

i zapachem jaśminów 

i bzów. 
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Mama patrzy przez okno i widzi, jak Jasio pije wodę z kałuży. 

- Nie pij tej wody, przecież tam żyje mnóstwo bakterii! 

- Już nie! Przejechałem je kilka razy rowerem!  

 

Jasiu na szkolnej wycieczce do lasu pyta się pani: 
- Proszę pani co to jest? 

- A widzisz Jasiu to są czarne jagody.  
- A dlaczego są czerwone? - pyta Jasiu 

- Bo są jeszcze zielone, ale jak dojrzeją to się zrobią granatowe. 

 

 

 

Wraca Jaś ze szkoły do domu i mówi: 

- Mamo dostałem 5 w szkole!! 

Mama pyta uradowana: 

- Tak a z czego? 

- 1 z angielskiego, 1 z niemieckiego, 1 z historii i 2 z muzyki. 

 

 

 

 

 

 

 

- Jasiu, pospiesz się, bo się spóźnisz do szkoły! 
- Bez obawy tato, oni tam mają otwarte do siedemnastej! 

 

 

Na lekcji plastyki. 

- Dzieci narysujcie zwierzę, które mieszka na biegunie północnym. 

Dzieci zaczęły rysować. 

Nauczyciel podchodzi do Jasia i pyta się: 

- Jasiu dlaczego nie rysujesz?  

Na co Jasiu odpowiada: 
- Ja już narysowałem proszę pana. 

- Ale masz białą kartkę? 

- Nie prawda! 
- To co narysowałeś? 

- To jest miś polarny podczas zamieci. 

 
 


