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BUJNÝ KVĚT – PLNÝ ÚL  aneb  KVĚTEN TEN JE SAMÝ KVĚTEN

Květen je pro mnoho lidí nejkrásnějším a nejromantičtějším měsícem v roce.                                 

Máme ho spojený s rozkvetlými stromy, prvními květy na zahrádkách, loukách a s první jarní zelenou trávou.

I my se učíme s dětmi poznávat na vycházkách a na zahradě MŠ první jarní květiny.

Pojďte si je přiblížit s námi, třeba i dětskýma očima.                                                             

PRVOSENKA, PETRKLÍČ

Kytička, která otevírá bránu k jaru. Nedočkavě na ní čekáme.

Petrklíč je bylina, kterou můžeme použít při nachlazení – hlavně při onemocnění dýchacích cest, při bolesti hlavy  i při teplotě.

Někdo může jeho listy používat i jako doplněk do salátů.

SEDMIKRÁSKA

Má sedm krás a také více názvů, jako například zapomenutka, stokrása, jiskérka, chudobka. A proč zrovna chudobka?

Pranostika říká: Kvetou-li hojně na jaře sedmikrásky, znamená to teplé, ale suché jaro a tím pádem bídný rok s chudou úrodou.

Sedmikráska je bylinka, která má hojivé a protizánětlivé účinky a čistí krev.

Občas si jen tak natrhejte hrst sedmikrásek a dejte si je jako pochoutku. Buď samotné, nebo opět do salátu.

PAMPELIŠKA, SMETANKA LÉKAŘSKÁ

Není to pouze dotěrný plevel.

Když se s dětmi posadíme na louku plnou pampelišek, můžeme naše ratolesti zaujmout i na delší dobu.

Jak? Třeba pletením věnečků, tvořením různých pampeliškových šperků – náramků, hodinek, náhrdelníků.

Pozor – neusazujte děti na pampeliškovou louku v novém a hlavně bílém oblečení. Mléko této byliny jen tak z oblečení nedostanete.

Můžeme s dětmi trénovat také počítání do 200. Zrovna tolik je počet květů, které potřebujeme k výrobě pampeliškového medu.

Z pampelišky se dá využít květ – pročištění krve a nachlazení ( med, přídavek do salátů) i kořen – zažívací problémy a problémy 

s látkovou výměnou.

FIALKA

Křehká fialková kráska. Sice už ne s takovou vůní, jakou měla za našeho dětství, ale i tak oko a duši potěší. A nejen to.

Fialky jsou bohaté na vitamín C a obsahují látku pomáhající zpevňovat cévní systém. A v salátu udělají parádu :).

POMNĚNKA

Nemůžeme na tuto něžnou modrou podívanou zapomenout.

Tato kráska podporuje činnost srdce, zmírňuje krvácení z nosu a obklady z ní léčí kožní záněty. 

Takže – další barvička do jarního salátu.

ROZRAZIL nebo BOUŘKA

Rozrazil je pro děti magická kytička.

Pověra říká. Když utrhneme na zahradě nebo na louce rozrazil, bude do pár hodin pršet a bouřit.

S dětmi se nám toto už několikrát potvrdilo, mají proto z této kytičky respekt a nechávají ji raději růst :).

Čaj z rozrazilu podporuje dobrý spánek, kloktat ho můžeme při zánětu dásní. Takže - kdo se nebojí špatného počasí, může si 
rozrazil zkusit utrhnout.

TULIPÁN

Název vznikl možná od slova ťulpas, ťululum…I když kvete sebekrásněji, nic dalšího pro další dny nepřináší.  Opadá totiž po 
prvním dešti nebo větříku…

NARCIS



Je těžké ho nemilovat. Dostal název po řeckém mladíkovi Narcisovi. Byl tak krásný, že se zamiloval sám do sebe. Celé dny 
pozoroval svůj obraz ve studánce, až se Bohové rozhodli jeho sebelásku potrestat. Narcis se ve vodě utopil a u studánky potom 
vyrostla krásná květina se žlutým květem...


