


To było proste, każdy zna 



Ciekawe czy wiedzieliście, że to akurat ten dzień by podziękować Strażakom



Czytanie książek to ważne dla dużego i małego.





Ciekawe czy wiedzieliście  o tym dniu a może znacie jakieś ptaki wędrujące?



To jeden z milszych dni w tym miesiącu.



Nie każdy wie o tym dniu ale każdy powinien się wybrać do muzeum.



„Gdy Ci coś wpada do oka pamiętaj, że to odrobina kosmosu.”
Julian Tuwim



Każde zwierzątko czy duże czy małe to nasz przyjaciel, pamiętajmy o tym nie tylko 
tego dnia.



Na pewno „pyszny” dzień ale pamiętajmy by pić mleko codziennie w postaci jakiej 
tylko chcemy.



Matka to osoba, która zastąpi Ci  każdego, ale nikt nie jest w stanie zastąpić jej.



Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius. Miesiąc ten 

ma nazwę bogini Mai, matki boga Merkurego. Została ona 

zapożyczona przez większość języków europejskich. W języku 

polskim określenie "maić" oznacza tyle samo, co stroić. Staropolska 

nazwa maja brzmiała trawień. Maj i marzec to jedyne miesiące, 

których polska nazwa wywodzi się z łacińskiej i nie ma 
słowiańskiego rodowodu.

Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej 

swej krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg 

Ojciec w maju stworzył świat.



W maju zakwitają konwalie, piwonie, czerwone 
maki, niezapominajki, czeremcha, 
odmiany lilaków, irga, złotokap, jaśmin i tawuła. W ogródkach 
domów kwitną tulipany i narcyzy. Z drzew parkowych zaczynają 
kwitnąć klony i kasztanowce.

W maju łąki zmieniają swoje kolory. Gdy zaczyna kwitnąć mniszek 
lekarski, to na łąkach dominuje kolor żółty. Po przekwitnięciu mniszka, 
łąki są różowe. Następnie kwitnące jaskry, nadają łące kolor żółty.

Na polach zielenią się oziminy, żółci się rzepak i wschodzą buraki. 
W zbożach zaczyna kwitnąć rumianek i kwiaty powoju.

W lasach kwitnie borówka czarna i borówka brusznica. Na 
polankach leśnych kwitnie na biało krzew maliny.

Na leśnych polanach spotyka się motyle m.in. paź królowej i rusałka 
admirał. Pod wieczór rozpoczynają swe loty chrabąszcze. Maj dla 
ptaków leśnych jest porą lęgów. Można spotkać też 
m.in. jaszczurki, padalce i zaskrońce.



Dziękuję za poświęcenie czasu, by poznać niektóre dni  tego 

pięknego miesiąca.


