У промінях сонця ніжних
Край веселого струмка
Білий росяний підсніжник
Раптом блиснув з-під містка.
Отакий малий неначе,
Ледь прокинувся від сну,
Тихий-тихий, а одначе,
Він привів до нас весну!
Валентин Бичко

Набридла вовкові зима. Холодна. Люта. Посварився він лапою,
вдарив хвостом, заскрипів зубами: «Іди , зимо, геть!» Прокинувся
ведмідь. Виліз із барлоги, потер очі, лапою зимі погрозив: «Іди подоброму, зимо, поки я не розгнівався!» А зима знай собі снігом сипле,
вітрами свище..
Раптом викотилося із-за хмари сонце. Дивиться – на галявині в лісі
з′явилася з-під снігу ніжна біла квіточка. Маленька така і,кволим,
ледь чутним, тоненьким голосочком , співає: «Сонечко ясне, грій, грій!
А ти, зимо, іди геть, скоріш!»
Ні вовка, ні ведмідя зима не злякалась. А почула – співає
підсніжник, побачила його білі пелюстки – поскидала поспіхом у
мішок вітри та снігопади, завірюхи та віхоли і кинулася навтьоки.
Чого злякалася зима? Авжеж, підсніжник – це перша вісточка весни.
А ви як думаєте, хто допоміг підсніжнику прогнати зиму?
Я – перша квіточка весни,
Я – пролісковий цвіт,
Я пережив зимові сни
І знов родився на світ.
Я вірю: люблять всі мене
Як весну золоту.
Бо знають, що зима мине,
Коли я розцвіту.

Тільки зійде сніг, а в степу з′являються перші квіти
– підсніжники. Проліски, брандушки, шафрани… Вже до
початку весни усередині проростків знаходяться бутони.
Тільки пригріє сонце і вони розпускаються. Вчені ці
квіти звуть «ефемероїдами» – з грецької мови означає
«швидкоприходящий». А люди – маленькими героями.
Бо не дивлячись на холод, кожної весни вони перші
дарують нам свою красу. На жаль, часто їх зривають
і тому з кожним роком їх стає все менше, а деякі
можуть зникнути зовсім.

Господарська діяльність людини змінює умови життя рослин. Наприклад,
там де був ліс або степ, люди будують заводи, будинки, розорюють поля,
створюють водохранилища, знищуючи безліч рослин. Через господарську
діяльність людини, збір букетів, витоптування - більшість дикоростучих
рослин стають рідкими. Особливо це стосується до ранньоквітущих рослин первоцвітів! У весняні свята продається тисячі букетів пролісків, зірваних
браконьєрами.
Під час прогулянок на природу, часто зірвані квіти не доносять до
будинку, а кидають висе зів'ялі рослини прямо на дорозі.
А чи замислювалися Ви, коли зривали або купували квіти, скільки
необхідно рослині часу для того, щоб вирости й зацвісти?
Чи відомо Вам, що брандушка різнокольорова
(її ще називають у нашій області підсніжником),
що виросла з насіння, починає цвісти лише через
6-7 років. Зірвана Вами квітка не дасть насіння, із неї
не виросте нова рослина.

Запам'ятайте правило!
У природному середовищі не можна
зривати рослини на букети.

Спав все літо, осінь, зиму
Цибулинкою в землі.
А весною він прокинувся Гарною квіткою обернувся.

Рожева, та не зоря,
З бутоном, та не троянда,
У снігу, та не підсніжник.
Весні вітання посилає……… різнокольорова!

Вона цвіте в травневі дні
Між великим листом,
Виснуть квіточки дрібні
Запашним намистом.

У квітні дзвоник
розквітає,
Але шубу не знімає.
Я фаворитка китайців,
Їх символ бажання.
Мій цвіт означає
Освідчення в коханні.

Сонечко в траві зійшло
Усміхнулось, розцвіло,
Потім стало біле-біле
І за вітром полетіло.

Горить, пала на сонці цвіт,
Тому і зветься …

Біленькі пелюсточки
Утворюють віночки.
Жовтенька серединка,
Мов сонячна краплинка.
А край долинки, де затінок,
Повивсь хрещатий …

ТА НАДІШЛИ СВІЙ ЗВІТ ФЕЇ ЕКОЛОГІЇ:
Завдання
Коли зацвіли перші квіти у
природі.
Запишіти назву квітів, які
ти побачив навесні
Де ти знайшов ці квіти: у
балці, в степу, у лісі…
Які квіти розцвіли на
клумбі, перечисли…
Порівняй, де вже з´явилися
перші паростки: на
клумбах, які весною
засіяли люди, чи в
торішній траві в парку?
Як ти думаєш, чому?

У природі

На клумбі

РОЗВ'ЯЖИ ЕКОЛОГІЧНУ ЗАДАЧУ:
Скільки б загинуло рослин, які розцвітають,
якби кожен учень вашого класу (або групи в дитячому
садочку) зірвав 5 штук?
- А якби не 5, а 10 штук?
- Який висновок із цього можна зробити?

ЯКЩО ЗНАХОДИШСЯ У ПРИРОДНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ, НЕ МОЖНА ЗРИВАТИ РОСЛИНИ ДЛЯ
БУКЕТІВ. БУКЕТИ МОЖНА СКЛАДАТИ ТІЛЬКИ З ТИХ
РОСЛИН, ЯКІ ВИРОЩУВАЛИ ЛЮДИ.

Як гарно красою милуватись,
Вітання кожній квітці посилати.
Мені хотілося б над ними нахилитись
Не для того, щоб рвати або зрізати,
А щоб побачити хороших квітів лиця,
І добре їх обличчя показати.

АНКЕТА
Прізвище, ім’я дитини______________________________________________
Вік дитини ________________________________________________________
Хто входить в екородину (мама, тато, бабуся, сестра..)_________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Моя адреса _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Намалюй на окремому листку перші квіти й надішли Анкету та звіт за
адресою:69034 м.Запоріжжя, вул. Кустанайська буд.3, кв.1. Васильєвій
Т.М. (для Феї Екології) zrz.eko@mail.ru

