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Mamy już marzec 2019!
Czujesz, jak pachnie rozbudzona ziemia
w ciepłych wiosennych słońca promieniach?
Już w żółć i zieleń stroją się łąki,
a w górze słychać pierwsze skowronki.
Czy wiecie, skąd pochodzi nazwa tego miesiąca? Otóż
„marzec” pochodzi z języka łacińskiego. W starożytnym
Rzymie był to miesiąc poświęcony Marsowi – bogu wojny
i opiekunowi pór roku, zwłaszcza wiosny. Znany był tam
jako „Martius”.
Jak pewnie wiecie, marzec to miesiąc o bardzo zmiennej
pogodzie. Szczególnie dokuczliwe są duże różnice temperatur
pomiędzy dniem i nocą. W dzień słońce mocno nagrzewa ziemię, ale zaraz po zachodzie, kiedy przestaje grzać, następuje
szybkie ochłodzenie. W marcu przyroda budzi się do życia z
długiego zimowego snu. W słoneczne i ciepłe dni wychodzą z
zimowych kryjówek biedronki i motylki, np. cytrynki i rusałki.
Z drzew i krzewów dobiega ożywiony świergot ptaków. Ale
gdy powraca chłód, zwierzęta chowają się znowu.

Teraz w ogrodzie jest dużo pracy. Trzeba wyleczyć pęknięcia kory na drzewach i inne szkody powstałe pod wpływem
mrozu. W marcu można wysiać nasiona grochu, rzodkiewki,
marchwi, pietruszki, kopru, bo najlepiej kiełkują w niskich temperaturach. Czy wybieraliście się już do sklepu ogrodniczego?
Zobaczcie, jakie nasiona można tam kupić. Poproście rodziców
o pomoc w zorganizowaniu małego domowego ogródka.
Za kilka miesięcy drzewa będą miały piękne korony, a
śpiew ptaków będzie nam przypominał, że są one domem
dla wielu z nich. Jak co roku czekamy w marcu na zwiastunów wiosny, którymi są jaskółki, bociany, czaple, różne wędrowne ptaki, które na naszych terenach odnajdują ubiegłoroczne gniazda. W marcu możemy zobaczyć ich porzucone na
zimę „domy”, dobrze widoczne wśród gołych jeszcze gałęzi.
Jak mocno ptaki musiały je wić, skoro posplatane dziobami
gałązki wytrzymały jesienne wiatry i zimowe śnieżyce, a na
pewno przetrwają też wiosenne burze!
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Czy wiesz, że...
Migracja to jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk
przyrody. Najważniejszymi wędrowcami są ptaki. Ich możliwość podróżowania jest prawie nieograniczona. Rybitwa popielata przelatuje wzdłuż Atlantyku z Arktyki do Antarktyki,
pokonując 22 000 km. Siewka złocista pokonuje równie imponujący dystans, z Arktyki do Ameryki Południowej. Tajemnicą dla badaczy pozostaje, jak ptaki co roku odnajdują drogę
w to samo miejsce. Być może posługują się one położeniem
gwiazd, Słońca i Księżyca oraz punktami charakterystycznymi lądu. Niektórzy naukowcy uważają, że ptaki korzystają z
właściwości ziemskiego pola magnetycznego, które wskazuje im właściwy kierunek lotu.
Tradycja mówi, że bociany przylatują 19 marca na dzień
świętego Józefa. Zdarza się jednak tak, że spieszy się im do
domu i przybywają dużo wcześniej. Widzieliście już w tym
roku bociany?

Bocianie, bocianie
Bocianie, przybyłeś dziś do nas,
witają cię dzieci i łąka zielona.
Dostojnie twe nogi stąpają
po trawie,
czarno-białe pióra w słońcu lśnią
ciekawie.
Tak jak ty wysoko nogi podnosimy,
kle, kle zaśpiewamy z tobą, boćku miły.
Bocianie, bocianie,
przybyłeś dziś do nas.
Kle, kle, kle, kle, kle.
Kle, kle, kle, kle, kle.

źródło: http://dzieci.epapa.pl

Powrót jaskółek
Wśród jaskółek wędrowniczek
wielki dzisiaj gwar.
Już do naszej okolicy
powróciło zza granicy
sto dwadzieścia par.
Tak! Tak! Z dziobka młot
a z pazurków kielnie.
Zobacz, jak każdy ptak
gniazdko lepi dzielnie.
źródło: www.naszaszkoladomowa.pl
przygotowała Babcia Kazia
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Powitajmy wiosnę

20 marca to bardzo ważny dzień: początek astronomicznej wiosny, równonoc wiosenna, co znaczy, że dzień i noc będą trwały
tyle samo czasu. Tego dnia tradycyjnie topi się Marzannę – słomianą kukłę symbolizującą zimę.

Odejście Zimy
Kiedy się rozgniewa groźna pani zima,
zmienia się w Marzannę i władać zaczyna.
Sypie gęstym śniegiem, wody skuwa lodem,
sroga, rozgniewana powiewa wciąż chłodem.
Kiedy mroźnej zimy ludzie dosyć mają,

jak ją do odejścia skłonić – wymyślają.
Chcąc, by prędzej wiosna zawitała,
zrobili Marzannę – ze słomy jest cała.
Kiedy się ociepli, puszczą grube lody,
odpłynie wraz z nimi wrzucona do wody.
źródło: http://dzieci.epapa.pl
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Zapusty
Na początku marca w tym roku obchodzimy zapusty – czyli koniec karnawału. W Środę Popielcową zaczniemy Wielki
Post. Tradycyjnie w Tłusty Czwartek jemy pączki, faworki i inne słodkości. Gospodynie prześcigają się nie tylko w ilości
wyrobionych pączków, ale też w ich dekorowaniu: jakości „obrączki”, rodzaju nadzienia, pokryciu lukrem czy cukrem
pudrem. A jakie pączki Wy jedliście w tym roku?

Góra pączków,
za tą górą,
tłuste placki
z konfiturą,
za plackami
misa chrustu,
bo to dzisiaj
są zapusty.
Pyszne są pączusie z malinowym nadzieniem,
także z budyniem nawet sobie cenię,
na te z malinami patrzę kosym oczkiem,
a gdyby tak zrobić je z wędzonym boczkiem?
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Przyjacielska pomoc
Marta Kot

Czasami robią konkurs na najlepszy skarb. Uzgodnili,
że ten kto wygrywa może sobie zrobić kolejny schowek. Filip
wygrywał najwięcej i dlatego ma najwięcej skrytek. Powiem
wam w wielkiej tajemnicy pod warunkiem, że nikomu nie powiecie… otóż Filip ma 9 skrytek, Mikołaj 3, dziewczyny 4. Dziś
wygrała Marta. Miała duży stary pieniążek. Ktoś miał kawałek
starej blachy lub kawałek starego glinianego dzbanka. Więc

Tego dnia dzieci
obudziły się rano, ubrały
się i po śniadaniu wyruszyły do szkoły, która
znajdowała się w pobliżu.
W zasadzie trzeba tylko
przejść przez drogę. Filip,
Marta, Alicja i Mikołaj chodzą do jednej klasy. Dziś mieli przyjść na 8 rano. Dzień w szkole minął jak zazwyczaj. Lekcje się skończyły i dzieci wyszły na
dwór z uśmiechem na twarzach opowiadając sobie różne ciekawe historie. Po drodze spotkały Julię, która zachorowała i od
kilku dni nie była w szkole. Szła ze swoją mamą. Dzieci zaczęły
ją wypytywać dokąd idzie, jak się czuje i na co zachorowała.
– Cześć Julia! Dokąd idziesz?
– Idę do lekarza.
– A jak się czujesz?
– Czuję się średnio, ale już jest lepiej. Będę jeszcze tydzień w domu, ponieważ muszę przyjmować lekarstwa – ze
smutkiem opowiadała Julia. Było jej bardzo miło, że koledzy
i koleżanki interesują się jej zdrowiem.
Dzieci wróciły do domu i po odrobieniu pracy domowej
wyszły na dwór. Mają ulubione miejsce na polanie, gdzie zrobiły sobie szałas z gałązek, a w wysokiej trawie urządziły specjalny schowek-skrytkę na różne skarby. Alicja i Marta mają własną Marta mogła zrobić sobie kolejny schowek i właśnie to uczyniskrytkę, ponieważ nie chcą, by chłopcy wiedzieli co tam maja. ła. Możemy przynieść jej owoce!
– Świetny pomysł!
– Musimy najpierw zadzwonić.
– Dobra, to chodźmy!
Mikołaj zadzwonił i zapytał mamę Julii kiedy mogą
przyjść. Umówił się na konkretną godzinę i cała grupa wyruszyła do Julii. Jej mama bardzo się ucieszyła i przyjęła z wdzięcznością owoce.
Po całym dniu dzieci wróciły do domów zmęczone. Po
kolacji położyły się do łóżek i szybko usnęły. Śniło im się, że
po tych owocach Julia wyzdrowiała. Ciekawe, czy to tak naprawdę się stanie, czy to był tylko sen?
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Z przymrużeniem oka...
Mądrość ludowa
W marcu jak w garncu.
Wiosną wszystko wiosennie rozkwita.
Kwitną wiosną błędy w zeszytach.
Skaczą sobie żaby przez rz,
ropuchy przez ó z kreską.
A to dlatego, że w stawie już tak bardzo
niebiesko.
I że chmury przez samo h gonią.
I że pszczoły przez rz bzyczą nad jabłonią.
I że tak wiosennie, tak odmiennie wszędzie,
to i zeszyt kwitnie błędem przy błędzie.
Joanna Kulmowa

Kto w marcu siać nie zaczyna, dobra
swego zapomina.

– Czy pamiętaliście o obietnicy spełnienia przez sobotę i niedzielę jakiegoś dobrego
uczynku?
– Ja, proszę pani, zrobiłem aż dwa!
– To wspaniale! Jakie?
– W sobotę pojechałem odwiedzić babcię i babcia się bardzo ucieszyła. W niedzielę wyjechałem od babci do domu i babcia
się ucieszyła jeszcze bardziej!
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Czy wiesz, że w marcu obchodzimy...
W marcu obchodzimy wiele różnych świąt! Przede wszystkim są to... imieniny!
W polskiej tradycji to właśnie imieniny są obchodzone hucznie, wśród grona przyjaciół.
Natomiast urodziny są obchodzone skromnie w gronie rodziny i najbliższych osób.
W tym miesiącu obchodzą imieniny osoby, które noszą te bardziej popularne
imiona, między innymi Teresa (3 marca), Kazimierz (4 marca), Krystyna (13
marca) i Józef (19 marca).
Niżej znajdziecie kilka pomysłów na imieninowe życzenia!

Dzień radosny,
dzień jedyny,
dzisiaj Twoje imieniny!
Zdrowia, szczęścia,
powodzenia
życzę Tobie
w Dniu Imienia!

Na imieninowy upominek
nie chcę mówić wiele słów.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
niechaj w życiu Twym zagości!

Z okazji imienin życzę Ci:
– marzeń, żeby się spełniały,
– przyjaciół, żeby pamiętali,
– miłości, żeby przyszła,
– szczęścia, żeby nie opuszczało,
– okularów, żeby były różowe,
– wakacji, by mogły trwać wiecznie!

Czy wiedzieliście, że w marcu obchodzimy też Dzień Matematyki? Przypada 12
marca. Został stworzony po to, by dać uczniom nieco odmiany w nauce matematyki.
W tym dniu szczególnie warto pokazać sobie i innym, że matematyką można się bawić
i że może ona sprawiać wiele radości!
Dwa dni później – 14 marca – jest obchodzony Dzień Liczby π (czyt. „pi”), która
wynosi w zaokrągleniu 3,14. Co ciekawe, według amerykańskiego systemu zapisywania
dat data święta odpowiada wartości liczby (3.14 = trzeci miesiąc, czternasty dzień). Święto to obchodzone jest głównie w Stanach Zjednoczonych i ma promować nauki ścisłe.
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W życiu każdego ucznia jednym z najważniejszych świąt jest Dzień
Wagarowicza. To nie przypadek, że został ustalony na 21 marca – właśnie na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Również w tym roku skorzystajcie z tej okazji i poszukajcie wiosny poza murami szkoły w tym dniu!
Przypomnę, że dzień wcześniej – 20 marca przypada początek astronomicznej wiosny.

23 marca przypada Światowy Dzień Meteorologii.
Pamiętajcie, że to właśnie prognoza pogody pozwala nam
dziś zawczasu zaplanować podróże i przewidzieć, jakie rzeczy
zabrać do plecaka na wakacje!
Tu będzie słońce, a tam zacznie padać.
Zimnem powieje, ciemne chmury płosząc.
Co trzeba zmierzyć, żeby przepowiadać,
jaką pogodę bliskie dni przyniosą?
Ustalić wiatru kierunek i prędkość,
Zmierzyć ciśnienie – to prognozy prolog.
Temperaturę, barwę chmur i wielkość –
To wszystko poda nam meteorolog.
Czy czytaliście „Hobbita” albo trylogię „Władcy Pierścieni”? Jeśli tak, to ucieszy Was informacja, że 25 marca obchodzimy Dzień Czytania Tolkiena. Na całym świecie z tej okazji fani jego twórczości organizują różnego rodzaju zabawy
i wspólne czytanie książek, przebierając się za ulubionych bohaterów. Może i Wy
zorganizujecie podobne wydarzenie w swojej szkole?
Międzynarodowym Dniem Teatru jest 27 marca. Wierzę, że bywacie na przedstawieniach i sami bawicie się w teatr!
Po co jest teatr
Ta drabina to schody do nieba,
a ta miska nad schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.

To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.
I już zawsze w misce księżyc widzieć...

Ale kto w te czary nie uwierzy?

Joanna Kulmowa

Wiosna jest czasem magicznych przemian w przyrodzie. Uczmy się ją obserwować i z nią współpracować. Nie zapomnijcie o tym, że teraz jest najlepszy czas na zasianie, nawet w małych domowych doniczkach, pierwszych kwiatów i innych roślinek. I chociaż będą jeszcze pewnie i śnieżyce, i mroźne noce, to cieszmy się coraz cieplejszym słońcem i coraz dłuższymi dniami!
Do nowych spotkań!
Babcia Kazia
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Przygody Koziołka Matołka (ciąg dalszy z poprzedniego nr)
„Och! Ach! Och! – koziołek beknął. –
Ktoś Pacanów tu wspomina.
Wreszcie skończy się zła dola,
Co koziego ściga syna!”

Kozioł prędko ją otworzył,
Lis dał susa i ucieka,
Potem tylko się odwrócił
I tak woła już z daleka:
Bieży, patrzy, a tam siedzi
Lis i bardzo rzewnie płacze:
„O, mój cudny Pacanowie,
Kiedyż znowu cię zobaczę?”

„Piękne dzięki, mój Matołku,
Żeś uwolnił mnie z kajdanów.
Oszukałem cię śpiewaniem,
Więc pisz do mnie na Pacanów”.
„Drogi panie! – szepnął kozioł. –
Chodźmy razem, wskaż mi drogę!”
„Bardzo chętnie – lis odpowie –
Lecz ja z klatki wyjść nie mogę”.

Gdy ujrzała to papuga,
Bardzo stara, zła i łysa,
Zakrzyknęła: „Dyrrrektorze,
Głupi cap wypuści! lisa!”
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz

Pismo jest redagowane przez zespół „Kuriera Galicyjskiego”. Adres do korespondencji: Kurier Galicyjski – Polak Mały, Lwów 79013, skrytka pocztowa nr 1565, Львів 79013, абонентська скринька (a/c) № 1565, tel.:
0-038 (032) 2531520.
Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 18983-7773 Р видане
Державною Реєстраційною Службою України 08.06.2012 р.
Świadectwo rejestracji: seria KW nr 18983-7773 R wydane przez Państwową

Rejestracyjną Służbę Ukrainy 08.06.2012 r. założyciel
i wydawca: Mirosław Rowicki, засновник і видавець
М. М. Ровіцкі.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą za pośrednictwem Fundacji
Wolność i Demokracja.
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