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1. Він маленький і біленький,
Має ніженьку тоненьку.
Сповіщає рідний край:
Гей, весна прийшла, стрічай!

2. Кольорові візерунки

На віночку у...

6. Лікувальну силу маю,

Жовтим цвітом розцвітаю.
Називають „ключ весни”!
Як я звуся? Ти скажи!

7.

Лист зелений і міцний,
Сніг для нього не страшний,
А коли весну стрічає,
Сині очі розкриває.

3. Я найперший розквітаю

8. Фіолетові малята

4. Аромат духмяний

9.

Синім цвітом серед гаю.

Тішить ліс весняний.

5. Я схожа на дзвіночок,
Відповіді до кросворду „ПЕРВОЦВІТИ”:
1. Підсніжник. 2. Медунка. 3. Пролісок.
4. Конвалії. 5. Сон-трава. 6. Первоцвіт.
7. Барвінок. 8. Фіалка. 9. Ряст.
10. Мати-й-мачуха.

Росту в бору сосновому
І знову в платті новому.

П Е Р В О Ц В І ТИ

весну люблять зустрічати.

Я на інших геть не схожий,
Кучерявий та пригожий
Постелю під голе віття
Фіолетове суцвіття.

10. Ця квітка – сонечка портрет

Та знаменита не квітками,
А дивовижними листками.
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Людина не може жити без природи – вона її часточка. Навесні людей осо-

бливо тягне до лісу, до зелених галявин і перше, що викликає бурхливі емоції, це
первоцвіти – рослини, які символізують пробудження і відновлення життя після
довготривалої зими.
Сумно, що саме первоцвіти найбільше потерпають від людини, їх значно більше зривають порівняно з літніми травами, бо всі скучили протягом зими за живим і зеленим, за яскравими кольорами.
Підсніжник звичайний давно став рідкісним гостем наших лісів і занесений до
Червоної книги України, де зібрані рослини, яким загрожує повне зникнення.
Але квітка цінна не лише своєю красою. Без квітки не утворяться плоди та насіння, не виростуть нові рослини. Багато квітів, які люди сприймають як звичайний бур’ян, – кульбаби, медунка – є цінними медоносами, лікарськими та харчовими рослинами. Тож зривати їх задля вінків та букетів, які швидко зів’януть, не
варто. Милуйтеся квітами, фотографуйте їх, малюйте та оспівуйте у віршах!
Олена Крижановська

Памятайте,

зберігаючи їхнє життя, ми прикрашаємо своє!
П��������� �����������

(Galanthus nivalis L.)
Символ весни.
Занесений до Червоної книги України.

Попід снігом білим
Із зимових надр
Достигла перлина —
Сонця перший дар.
Немов і холоду нема,
І не завадить зрости вільно.
Життя покликало — весна! —
Не втримає земля в обіймах.
Ми їх повинні боронити,
Кінець зими святкують квіти!

П��л���� ��������
(Scilla bifolia L.)

Прокидаються галявини,
Розкривають ясно-сині
Очі квіти, що ховаються
Лісом-пралісом донині.
І поцілити бажає
Стрілка крихітна у небо.
Коли
оли зустрінете — зважайте,
Але кривдити не треба.

Р��� �����������
(Corydalis
Corydalis cava L. Schweigg. Et Koerte)

Найбільший серед інших видів рясту.
Є регіонально-рідкісним видом.

Рясний бузковий дощик лив —
Яри забризкав і горби.
Строкаті китиці та білі
Там розстелили весні килим.

Акровірші Олени Крижановської

Ме����� �����
(Pulmonaria obscura Dumort.))
Цінна лікарська рослина,
добрий медонос.

Мало ще квітів солодких,
Егей, бджоло, до мене линь!
До моїх кольорових долоньок,
У бузкові обійми та синь.
На початку цвітіння — рожева,
Колір змінюю до блакиті.
А ім’я моє чистим медом
обіцяє тебе зігріти.

К�л����� л��������

(Taraxacum officinale Wigg.)
Харчова лікарська рослина, добрий медонос.

Колишній час минув,
У мене — лише мить!
Льодової зими
Біліє згадка поряд.
Аж
ж вітер і мені готує сивину,
Бо сонце ще в мені,
Або лиш його промінь…

К����л�� �����е��
(Convallaria majalus L.)
Рідкісна. Під охороною.

Колиска із росою,
Обгорнута листом.
Намисто дрібних перлів
Виблискує рядком.
А як зійде сльозами
Лік давньої війни,
Імлистий ранок травня
Її оборони…

А чи знаєте ви, що першими навесні
зацвітають не трави, а дерева і кущі? Наприклад, добре відомий вам кущ з пухнастими „котиками”, який називається…
Вередливі котики на гілочці
Розпушили хвостики, як білочки.
Будуть вередливими — залишаться
сірими!
А в слухняних котиків — сонячні
животики!

Ф��л�� з������

(Viola odorata L.)
Народні назви: кінські копитця, підлісок.

Фіолетове диво — прокинулась спляча красуня!
І відкрила дороги для стукоту кінських копит.
А за нею давно її принц довгу зиму сумує,
Лиш побачив красуню, і вмить закохався навік.
Королева весни! Чаша, повна натхнення та мрії,
Аромат твоїх вуст сколихне навіть камінь до сліз…

