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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei
i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy
redakcja Groszka

Zwyczaje i obrzędy
wielkanocne
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą
Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną
lub

wierzbną.

Palemki

– rózgi

wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin,
porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami.
Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście
na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo.
Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed
nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie –
wymiatamy z

mieszkania

zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.

Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był
okazją do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami,
hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania
dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należy tego dnia
poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka (symbolu
Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post).
Święci się też chrzan – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona
przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol
narodzenia. Święconką dzieli
święcono też wodę.

się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia

Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga - jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w

której

gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody !
Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę po rezurekcji zasiada się do świątecznego śniadania.
Najpierw dzielimy się jajkiem. Na stole nie może zabraknąć baby wielkanocnej i
dziada – czyli mazurka.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus – to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy.
Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały
większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko
znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna
starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia
pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości

może być po zakończeniu śniadania, wspólna

zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego.
Marlena Antoniuk
Źródło: Encyklopedia tradycji polskich

Wiosenne zwyczaje
Początek astronomicznej i

kalendarzowej wiosny

to

chyba najbardziej

wyczekiwany przez nas moment w roku. Robi się coraz cieplej, dni stają się
dłuższe, na krzewach i drzewach pojawiają się pączki. Zmęczeni po zimie
wychylamy buzie do pierwszych, ciepłych promieni słońca.
Pierwszy dzień wiosny astronomicznej
W

Polsce

mamy

kilka

tradycji

związanych

z

tym

dniem.

Jednym

z najpopularniejszych zwyczajów jest topienie lub palenie słomianej kukły,
tzw.

marzanny.

Kukła

symbolizuje

słowiańską

boginię

zimy

i

śmierci.

Według tradycji kukła marzanny była niesiona przez dziecięcy orszak po wsi.
Wieczorem marzanna przechodziła w ręce młodzieży, która w świetle zapalonych
gałązek jałowca wyprowadzała kukłę ze wsi, podpalała i wrzucała do wody przy

dźwiękach kołatania kołatki, trzaskania z batów, grzechotania oraz tupania.
W tym momencie należało powitać wiosnę, a więc mężczyźni rozpalali na
wzgórzach

ogniska

i

wyruszali

do

lasu

w

poszukiwaniu

wierzbowych

i leszczynowych witek pokrytych pąkami bazi, którymi dekorowali domy.
Dawid Karniej
Źródła: Wikipedia

Jakie ptaki wracają na wiosnę do Polski?
Do Polski zaczyna zlatywać coraz więcej ptaków zwiastujących wiosnę. Lasy
opuszczają jemiołuszki, gile i czeczotki, które spędzają u nas zimę. Na ich
miejsce przylatują ptaki, które wracają z zimowisk według stałego kalendarza
powrotów. A pierwsi heroldowie nadchodzących przemian pojawiają się już na
przełomie lutego i marca. Skowronek. Od kiedy możemy delektować się śpiewem
skowronków? Już na przełomie lutego i marca. Trudno je zauważyć na polach i
łąkach, gdyż są barwy ziemistoszarej i tylko nieznacznie wielkością przerastają
wróbla. Według szacunków

w Polsce gniazduje ponad 7 mln par skowronków.

Czajka. Wczesnym zwiastunem wiosny jest także czajka, która już w marcu
przylatuje na lęgowiska. Zdarza się, że czajki w Polsce można spotkać już pod
koniec lutego. Czajkę rozróżnić można po charakterystycznym czubku oraz
białoczarnym ubarwieniu. Żuraw. Jednym z pierwszych zwiastunów wiosny jest
żuraw. Ptak ten wraca do Polski na przełomie lutego i marca. Również w maju
może się zdarzyć, że usłyszymy nad głowami donośny gardłowy głos zwany
klangorem i zobaczymy przelatujący klucz żurawi. Żuraw to najokazalszy i
największy z naszych ptaków. Bocian biały. Zaraz za żurawiami do Polski
zaczynają zlatywać bociany białe (od drugiej polowy marca). Bociany, które zimę
z reguły spędzają w Afryce, w podróż powrotną wyruszają w pierwszej połowie
lutego. Ich powrót trwa około sześciu tygodni. Z reguły boćki wracają do tego
samego gniazda – po przylocie zaczynają je remontować i poprawiać. Nie czekają
jednak na powrót dawnego partnera. Jeśli ten zjawi się zbyt późno, w gnieździe
może już nie być dla niego miejsca. W Polsce najwięcej bocianów bytuje na
północnym wschodzie Polski – na Mazurach czy na Suwalszczyźnie. Tam jest
mnóstwo terenów, na których mogą żerować, a mieszkańcy traktują je bardzo
przyjaźnie.
Dawid Karniej
Źródło: Ptaki. Leksykon wiedzy

TRZYMAJ FORMĘ, CZYLI ZDROWY STYL ŻYCIA
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„Groszka” podpowiada:
 humor, nawet w deszczowe dni,
 spokój,

gdy

spotka

cię

coś

przykrego,
 uśmiech i życzliwość w stosunku
do wszystkich kolegów i koleżanek,
 szacunek do rodziców, nauczycieli
i osób starszych od Ciebie,
 wzorowe

zachowanie

i

celujące

oceny na świadectwie szkolnym.
Jak poradzić sobie z przesileniem wiosennym?
Podczas kilku tygodni wiosennego przesilenia nasz organizm podlega licznym
przemianom-

zmienia

się

poziom

niektórych

hormonów,

zwiększa

się

częstotliwość oddychania, zakłóceniu może ulec również rytm dobowy snu
i czuwania. Ciężkie chwile przechodzi również układ trawienny, immunologiczny
i nerwowy, co prowadzi do problemów trawiennych, infekcji i częstych zmian
nastroju. Jest to związane ze zmianami, które w tym czasie zachodzą
w przyrodzie.
Na poprawę nastroju
W tym trudnym okresie możemy pozwolić sobie na odrobinę przyjemności. Nie
zasiadajmy jednak w fotelu z tabliczką czekolady. Zamiast tego warto
zafundować sobie kąpiel z dodatkiem aromatycznych olejków.
Ruch to zdrowie
Jeśli pogoda dopisuje, warto wykorzystać wolny czas na ruch na świeżym
powietrzu. Pomoże on nam się dotlenić i zrelaksować, a wieczorny spacer
zapewni lepszy sen. Poranna gimnastyka, choćby w domu przy otwartym oknie,
zaopatrzy nas w pozytywną energię na cały dzień. Wychodząc z domu na spacer,
pamiętajmy o zmiennej aurze. Warto ubrać się na cebulkę, by uniknąć częstych
w tym okresie infekcji.

Wiosenna dieta
Odpowiednio wyważona dieta pozwoli nam nie tylko pozbyć się zimowego
tłuszczyku, ale również zyskać lepszą samoocenę i energię na cały dzień. Warto
zmienić nieco swoje przyzwyczajenia żywieniowe i wykluczyć z menu tłuste
potrawy, które pomagały nam przetrwać mroźne, zimowe dni. Dieta powinna być
wzbogacona o świeże owoce i warzywa.
Walcz ze stresem
W okresie przedwiośnia spada nasza odporność na stres. Jeśli możesz, zwolnij
tempo pracy przynajmniej na kilka dni.
Rola wody w organizmie człowieka
Woda jest niezbędna, by w organizmie człowieka mogły zachodzić wszystkie
procesy warunkujące jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszelkie niedobory
płynów w ciele mają wpływ na pracę narządów wewnętrznych i nasz wygląd,
dlatego tak ważna jest odpowiednia podaż wody. Jej braki w organizmie
prowadzą bowiem do odwodnienia, które jest groźne zarówno dla dzieci,
jak i osób dorosłych. Warto pamiętać, że najmłodsi są bardziej podatni
na odwodnienie, dlatego należy zadbać o to, by przyjmowali zalecane ilości
płynów. Zapotrzebowanie organizmu na wodę rośnie w upalne letnie dni, co należy
uwzględnić, podając maluchom więcej napojów. Rola wody w organizmie znaczenie wody. Woda spełnia szereg funkcji w naszym organizmie. Jej głównym
zadaniem jest utrzymywanie temperatury ciała na stałym, korzystnym dla jego
funkcjonowania, poziomie. Istotną rolą wody jest także usuwanie toksyn i
wszelkich szkodliwych substancji z organizmu. Niestety, ciało człowieka nie ma
zdolności do magazynowania wody. Oznacza to, że jej straty należy na bieżąco
uzupełniać. Wodę tracimy z organizmu w związku z różnymi procesami
(oddychania, trawienia itp.), działaniami (nasilony wysiłek fizyczny), stanami
(gorączka) i warunkami atmosferycznymi (wysoka temperatura powietrza).
Woda wspomaga proces oczyszczenia organizmu, ale na tym nie kończy się jej
rola. Właściwa podaż wody zapewnia również optymalną pracę jelit i odpowiednie
nawodnienie stolca. Organizm człowieka potrzebuje wielu różnych składników
odżywczych, dlatego codzienny jadłospis powinien być możliwie urozmaicony.

W kwestii napojów jest jednak mniej wymagający – nie musimy pić soków, kawy
ani herbaty. Jedynym naprawdę niezbędnym płynem jest woda. Obecnie możemy
wybierać między różnymi jej rodzajami, ale szczególnie godna polecenia jest
woda mineralna. Zawartość składników mineralnych czyni z niej bowiem
wartościowy

napój,

który

oprócz

nawodnienia

zapewnia

podaż

cennych

mikroelementów. Dużą popularnością cieszą się wysoko zmineralizowane wody
mineralne, które dzięki zawartości wapnia i magnezu pozytywnie oddziałują na
nasze samopoczucie i przemianę materii. Człowiek zbudowany jest 70% z wody.
Najważniejsze funkcje wody w organizmie człowieka:
 Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport
 Wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek
 Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii
 Udział w reakcjach biochemicznych
 Regulacja temperatury
 Zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki ocznej
Bartosz Kasperek
źródła: http://zdrowie.wp.pl/zdrowie/aktualnosci/go:2/art766

Czas na rower
Wiosna w pełni. Najwyższy więc czas na wyciągnięcie
rowerów. Czas, by ,,obudzić je” ze snu zimowego
i wybrać się na krótką

lub

dalszą wycieczkę.

Jak wyposażyć swój rower? Jaką trasę wybrać?
Co ubrać, aby się nie przegrzać ?
 Sama jazda

na rowerze dostarcza nam sporego

zastrzyku ciepła –

zbyt ciężkie i grube ubrania

sprawią, że po prostu się spocimy. Chyba nikomu nie trzeba przypominać,
że łatwo wtedy o przeziębienie. Dlatego warto o tym pomyśleć zanim ruszycie
w pierwszą podróż. Ważne są rękawiczki, czapka i coś na szyję! Ubrania
z cienkiej dzianiny czy bawełny spokojnie zdadzą egzamin, w sytuacji kiedy
wycieczka Wam się przedłuży. Na wypadek niespodziewanego deszczu warto
zabrać ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, albo zaopatrzyć się w specjalną
przeciwdeszczową pelerynę na rower, która ma jeszcze jedną opcję.

Odblaski! Są one dodatkowym zabezpieczeniem podczas brzydkiej pogody.
To naprawdę ważne. Widoczność podczas deszczu jest mocno ograniczona.
Oczywiście, to rozwiązanie w skrajnych sytuacjach. Nie każdy wybiera się na
wycieczkę rowerową podczas ulewy. Mamy już czapkę, rękawiczki i płaszcz
przeciwdeszczowy. Wiosną zaskoczyć nas może też i słońce. Nie od razu też
muszą to być gogle rowerowe. Wystarczą zwykłe okulary z porządnym filtrem
UV.
 Jedź z głową! Przez naszą głowę tracimy aż 30% ciepła! Dlatego też pod kask
- który oczywiście nosimy także jesienią i zimą - obowiązkowo zakładamy
chustkę lub specjalną czapkę chroniącą przed wiatrem.
 Zadbaj o rower. Nie tylko rowerzysta, ale i jego jednoślad wymaga
specjalnego przygotowania. Możemy ułatwić sobie korzystanie ze sprzętu
przez odpowiednią konserwację i właściwie dobrane akcesoria. Warto więc
zabezpieczyć rower przed wilgocią, wodą i błotem. Łańcuch i elementy napędu
należy wyczyścić z "suchych" preparatów stosowanych w lecie i nałożyć na nie
coś cięższego. Szereg producentów oferuje specjalne oleje, smary i spreje
przeznaczone do użytku wiosną i zimą. Wielce pożytecznym dodatkiem są
błotniki - nowoczesne są lekkie i łatwe w montażu. Mocowanie nowoczesnych
błotników nie wymaga więcej niż kilku chwil, nawet bez użycia narzędzi.
 Oświetlaj i bądź oświetlony Wszyscy wiemy, jakie przeszkody mogą czaić się
nawet na ścieżkach rowerowych w miastach, o innych drogach i bezdrożach
nie wspominając, więc nie zapominajmy o oświetleniu. Zgodnie z przepisami
ruchu drogowego potrzebne nam będzie stałe światło białe lub żółte z przodu
oraz czerwone z tyłu, a do tego czerwony odblask z tyłu. Czerwone światło
odblaskowe z tyłu jest proste w montażu, nie zapominajmy o nim.
Regularna

aktywność

fizyczna

na

świeżym

powietrzu może być doskonałym lekiem na zły
humor - dostarczy energii, pozwoli się oderwać
od codziennych problemów, pomoże w zachowaniu
emocjonalnej równowagi i dobrego samopoczucia.
Niech sport będzie dla nas przyjemnością,, chwilą
oderwania się od codziennej bieganiny.
Bartosz Kasperek
źródła: http://zdrowie.wp.pl/zdrowie/aktualnosci/

Kącik młodego twórcy
Przedwiośnie
Koniec śniegu! Wiosna w biegu!
Już bociany powracają,
Już skowronki koncert dają.
Tu krokusy, tam żonkile
Spoglądają na świat mile.
Budzi się przyroda w koło
Będzie pięknie i wesoło.
Słońce teraz mocno świeci,
Na dwór wzywa wszystkie dzieci.
Kinga Wardach

Wiosna
Idzie do nas pani wiosna,
pora roku tak radosna.
Łąki obsypuje kwiatami,
drzewa młodymi listkami.
Ptaki śpiewają wesoło
i zielono jest wokoło.
Gabriela Gwardiak

Zajączki
Wielkanocne zające
Lubią skakać po łące
Ich smakołyki ulubione
Są na grządce posadzone
Zajączki kochają marchewkę
I liście sałaty
Wiedzą, co zdrowe
I w witaminy bogate.
Wiktoria Nalichowska

Przyszła Pani Wiosna
Promienna i radosna
Słonkiem zaświeciła
Światłem rozświetliła

Rośliny zimą uśpione
Wstały ze snu obudzone
Zakwitła łąka pachnąca
Dywanem kwiatów zwrócona do słońca .
Marlena Antoniuk

Majówka
Kiedy wiosna zakwitnie majem,
Świat piękniejszy się staje.
Kwitną kwiaty, pachnie łąka,
W górze słychać śpiew skowronka.
Brzęczy mucha albo pszczoła,
Gra muzyka dookoła.
Słonko wcześnie rano wstaje,
Szemrze rzeczka i ruczaje.
Szumią drzewa, pachnie las,
Na majówkę nadszedł czas.
Kamila Kołtunowicz

WIOSNA
Nareszcie przyszła wiosna
Słoneczna, piękna i radosna.
Na drzewach zielenią się liście.
Nie będzie już zimno i mgliście.
Będziemy biegać i skakać,
Do woli szaleć i hasać.
Coraz silniej słonko przypieka,
Popękał lód na rzekach.
Chodźmy na spacer,
Wśród zieleni można się wspaniale dotlenić.
Bartosz Kasperek

Kącik kulinarny
Babka łaciatka na Wielkanoc
Składniki:
 4 jajka
 25 dag cukru (1 szklanka)
 kostka margaryny palmy
 25 dag mąki
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 cukier waniliowy
 2 łyżki kakao
Jajka ubić z cukrem, powoli wlewać rozpuszczoną margarynę. Dodać mąkę,
łyżeczkę proszku do pieczenia , cukier waniliowy. Wlewając do blaszki, zostawić
1/4 ciasta i dodać 2 łyżki kakao. Ciemne ciasto nałożyć na jasne. Włożyć
do piekarnika i nastawić go na 180°C i piec ok. 40min.
Mazurek Wielkanocny
Składniki:
1. Ciasto:

2. Polewa czekoladowa:



250 g mąki pszennej

 1 łyżka roztopionego masła



200 g masła roślinnego

 3 łyżki dobrego kakao



2 żółtka

 3 łyżki śmietany 22 proc.



10 g drożdży

 4 łyżki cukru



skórka otarta z 1 cytryny

 orzechy



50 g cukru pudru (albo zwykłego

 migdały

drobnoziarnistego)

 skórka pomarańczowa do dekoracji

3. Masa orzechowa:
 100 g utartych orzechów włoskich
 1 pełna łyżka cukru pudru
 śmietana 22 proc.

Sposób przygotowania:
Przygotuj ciasto:

Mąkę rozetrzyj na sucho z drożdżami. Dodaj pozostałe

składniki i zagnieć ciasto. Rozwałkuj na bardzo cienki placek i ułóż go na blasze
wysmarowanej masłem i oprószonej mąką lub wyłożonej pergaminem do
pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i piecz przez ok. 20
minut, aż placek będzie złotego koloru. Wyjmij i odstaw do ostygnięcia.
Przygotuj masę orzechową: wymieszaj wszystkie składniki - dodaj tyle śmietany,
aby masa była gęsta - i podgrzewaj w rondelku, nie doprowadzając do
zagotowania. Po wystygnięciu nałóż masę na ciasto i odstaw, żeby masa
przeschła.
Przygotuj polewę czekoladową: składniki polewy wymieszaj w rondelku i zagotuj.
Ciepłą polewę wylej na podeschniętą masę i odstaw do stężenia (ok. 1-2 godziny).
Gdy polewa będzie jeszcze ciepła, udekoruj mazurek orzechami, migdałami
i skórką pomarańczową. Mazurek możesz przechowywać do 2 tygodni.
Smacznego!
Wiktoria Nalichowska

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI
Poćwicz ortografię!
Możesz teraz poćwiczyć pisanie wyrazów z: ,,ó” , ,,u”, ,,rz” i ,,ż”. Jeżeli będziesz
miał trudności, zajrzyj do słownika ortograficznego.

Ju__

p__yszła wiosna. Robi się coraz cieplej i kwitną krok__sy.

Niedł__go

święta

Wielkanocne

i

będę malować jajka a potem

p__jdę do kościoła je święcić. W szkole te__ będziemy malować
wydm__rzki.

Razem z moimi

p__yjaciółmi

wyglądać nasze projekty. Za chwilę
jut__ejszą
,,__” i ,,ż”.

kartk__wkę.

p__jdę

omawiamy jak będą
p__ygotować

Muszę zapamiętać pisownię

się na

,,ó”, ,,__”,

Poćwicz umysł i rozwiąż krzyżówkę

Poćwicz umysł i rozwiąż krzyżówkę
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