W numerze:
„Na Wielkanocnym stole”
„Prima Aprilis – uważaj, bo się
pomylisz!”
Poczytajki: „Pisanki, kraszanki.”
Foto galeria- Witaj Wiosno!
Łamigłówki z zerówki

Życzymy Wszystkim radosnych chwil spędzonych
w wiosennej i ciepłej atmosferze Świąt,
niezwykłych w tajemnicy Zmartwychwstania,
barwach wiosny, przepychu pisanek
i dyngusowych psikusów.

Święta, Święta Wielkanocne
Jak wesoło, jak radośnie.
Już słoneczko mocno grzeje
Miły wiatr wokoło wieje.
Rośnie trawa na trawniku
Żółty żonkil w wazoniku.
Na podwórku słychać dzieci
Ach, jak dobrze, że już kwiecień.

A w koszyczku, na święcone
Jajka równo ułożone.
Śliczne, pięknie malowane
Różne wzory wymyślone.

Jest baranek z chorągiewką
Żółty kurczaczek ze wstążeczką.
I barwinek jest zielony
W świeże kwiatki ustrojony.

Wiecie, co było pierwszego kwietnia?
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,
W niebie fruwała krowa stuletnia,
A na topoli świergotał karp.
Żyrafa miała króciutką szyję,
Lwią grzywą groźnie potrząsał paw,
Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”,
A zając przebył ocean wpław.
Tygrys przed myszą uciekł z trwogi,
Wieloryb słonia ciągnął za czub,
Kotu wyrosły jelenie rogi,
A baranowi – bociani dziób.

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach,
Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!”
„Prima aprilis!” – wołała foka,
A hipopotam ze śmiechu pękł.

E. Stadtmüller
Na kuchence wesoło bulgocą cebulowe łupiny. Za chwilę mama włoży
do garnka jajka. Basia uwielbia asystować przy tej ceremonii, a najbardziej
podoba jej się wyciąganie ugotowanych jajek, rudych jak wiewiórki,
i porównywanie, które z nich ma najładniejszy odcień.
- Coś wam pokażę – mrugnęła do dzieci babcia, zapaliła świeczkę,
wzięła do ręki cieniutki patyczek i na białym jeszcze jajku wymalowała
gorącym woskiem bazie.
- W tym miejscu skorupka się nie zabarwi- wytłumaczyła.
Maciek też chciał spróbować i narysował kogutka.
Gdy po kąpieli w łupinach jajka ujrzały światło dzienne, wszyscy oprócz
Maćka parsknęli śmiechem. Kogutek wyszedł piękny, tyle że głowę miał
dobry kawałek od tułowia, a grzebyk wisiał mu nad nią jak aureola.
- Też coś! – rozzłościł się Maciek i zabrał się do malowania farbami
wydmuszek.
- Trochę cierpliwości! Poczekaj , aż ci tło wyschnie – radziła mama, widząc
ściekający po skorupce wzorek.
- Chyba nie umiem malować pisanek – pociągną nosem rozżalony artysta.
- Nic się nie martw – pocieszyła go szybko babcia. – Są jeszcze inne sposoby
ozdabiania jajek. Przynieś mi tu szybko klej.
Oboje pochylili się nad kolejną wydmuszka, tym razem posmarowaną klejem,
i zaczęli pracowicie owijać ją kolorowa włóczką.
Po chwili jajko wyglądało jak zmarzluch, który włożył pasiasty sweterek.
- To jest śliczne! – rozpromienił się Maciek.
- A dla mnie też coś wymyślisz?- upomniała się Basia.
- Proszę bardzo – zgodziła się babcia. – Klej już mamy, potrzebne będą
jeszcze nożyczki.
Po chwili kolorowy papier został pocięty na paseczki. Tymi paseczkami
babcia z Basią okleiły kolejną pisankę. Następną przyozdobiły papierowymi
serduszkami i złotym szlaczkiem, a dwie następne udekorowały naklejkami.
Maciek z początku przyglądał się temu z uwagą, ale szybko się znudził.
- Może ten sposób ci się spodoba? – zagadnęła mama, i pokazała, jak można
wydrapać wzorek na zabarwionym już jajku.
To było to! Tym razem kogutek miał głowę na swoim miejscu,
a Maciek uznał, że nie święci jajka zdobią i wszystkiego powoli można się
nauczyć.

Marzanno, Marzanno,
ty zimowa panno
w wodę cię wrzucamy
bo wiosnę witamy !

Madzia odważnie recytowała
wiersz E. Ostrowskiej
„Zawilec”.
Pięknie prezentowała się
Wiktoria- Miss wiosny

Sypka jak piasek,
jak śnieżek biała,
smaku dodaje
jej szczypta mała.

W cebulowych łupinkach
i farbkach kąpane.
W prześliczne desenie
ręcznie malowane.

Azorek w podskokach
koło stołu hasa.
Lecz nie wiele wskóra
- nie dla psa …

Tę z piasku stawiają
dzieciaki na plaży.
O tej z ciasta w Wielkanoc
każdy łasuch marzy.

Gdy go ucierali,
to przy nim płakali,
ale gdy go jedli
to się uśmiechali.

Skromne listeczki
ciemnozielone,
lecz bez nich
co to za święcone.

Może być z cukru
Z gipsu lub z ciasta
Lecz najważniejszy jest i basta!
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