
Etymologia jest nauką zaj-
mującą się wyrazami. Ety-
molog na podstawie badań 
określa pochodzenie wy-
razu. 
Każdy język od początku 
rozwoju zapożycza słowa 
z innych języków. Wyra-
zy rozwijają się i niekiedy 
zupełnie zmieniają swoje 
brzmienie albo znaczenie. 
Badania językowe prowa-
dzą do bardzo ciekawych 
wyników, pozwalają nam 
lepiej poznać dawne czasy, 
dowiadujemy się np., jak 
żyli albo czym się zajmo-
wali nasi przodkowie. 

Każdy z dwunastu miesię-
cy ma swoją własną nazwę. 
Dzięki temu wiemy, na 
przykład, że lato zaczyna 
się w czerwcu, a rok szkol-
ny we wrześniu. 
Czy pamiętacie, w którym 
miesiącu obchodzicie swo-
je urodziny?

STYCZEŃ początkowo 
był TYCZNIEM, bo w 
czasie tym „tyki sporządza 
gospodarz”. Tak dawni Po-
lacy ułatwiali sobie życie. 
Nazwa miesiąca informo-
wała o zajęciach społecz-

ności. Tyczki były używa-
ne np. do podtrzymywania 
na polu warzyw strączko-
wych.
LUTY oznaczał coś przy-
krego, niemiłego. Mówi-
ło się np. luty wiatr, co 
znaczyło tyle, co przykry 
wiatr. 

Dlatego właśnie zimny, 
niemiły miesiąc, w którym 
praca na polu ustawała, a 
ludzie nie chcieli wycho-
dzić z domu, nazwany zo-
stał lutym.
MARZEC pochodzi od 
łacińskiego „Martius men-
sis” – co znaczy „miesiąc 
poświęcony Marsowi”. 
Starożytni Rzymianie wie-
rzyli w wielu bogów, każdy 
z nich zajmował się czymś 

innym. Mars był bogiem 
wojny, którego przychyl-
ność wpływała na wynik 
walk.
KWIECIEŃ pochodzi od 
przymiotnika KWIETNY. 
To właśnie wtedy zaczyna-
my cieszyć się cieplejszy-

mi promieniami słońca, 

których tak potrzebują zie-
lone rośliny.
Nazwa kolejnego miesią-
ca — MAJ — pochodzi 
od imienia rzymskiej bo-
gini Mai, która była matką 
Merkurego – boga handlu.
W CZERWCU pojawiają 
się CZERWIE, czyli lar-
wy pszczoły. Zatem czer-
wiec jest pszczelim mie-
siącem.
LIPIEC to czas kwitnię-

cia lip i stąd bierze swoją 
nazwę.
SIERPIEŃ kojarzy się z 
wyrazem SIERP i faktycz-
nie był to miesiąc żniw. 
Dziś do tego celu używa 
się kombajnów, ale jesz-
cze na niektórych wsiach 
można spotkać gospoda-
rzy wychodzących pierw-
szego dnia zbiorów na pole 
z sierpem, by symbolicznie 
ściąć kilka kłosów.
WRZESIEŃ jest miesią-
cem kwitnięcia wrzosów. 
Właśnie wtedy, kiedy za-
czynają kwitnąć fioletowe 
wrzosy, dzieci idą do szko-
ły.
PAŹDZIERNIK to czas 
„czesania” lnu lub konopi, 
których pozostałością są 
suche łodygi – paździerze. 
W LISTOPADZIE z 
drzew opadają liście. Su-
che liście można znaleźć 
wtedy wszędzie — to naj-
lepszy czas na robienie ko-
lorowych bukietów jesien-
nych.
Nazwa ostatniego miesią-
ca — GRUDNIA — po-
chodzi od rzeczownika 
GRUDA, który oznaczał 
nierówną powierzchnię 
zmarzłej ziemi.
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Siemanko! Otóż nadszedł piękny czas oczekiwań 
najbardziej oczekiwanego przez dzieci, i do-
rosłych również, Święta Bożego Narodzenia! 

Rozpoczął go GRUDZIEŃ – ostatni już w 
tym roku, bo dwunasty, miesiąc. Jaki będzie? Co 

zapowiada? Nasi przodkowie pilnie obserwowali 
pogodę i powtarzające się z roku na rok zmiany były 
wskazówkami: czego mają oczekiwać, jak się przygo-
tować, co i kiedy zaplanować. 

IMIONA MIESIĘCY – skąd pochodzą?



Pełna zabawnych szcze-
gółów, sympatycznych posta-
ci i ujmująco codziennych 
sytuacji książka obrazkowa, 
w której nie pada ani jedno 
słowo. To zimowa wyszuki-
wanka, która podbiła świat.

Nadeszła zima. Wszyscy 
szykują się do Świąt Bożego 
Narodzenia: ubierają choin-
ki, kupują prezenty, odwie-
dzają świąteczny jarmark. Z 
nieba sypie puszysty śnieg, 
a dzieci lepią bałwany, zjeż-
dżają na sankach i toczą bi-
twy na śnieżki. 

Ten wspaniały zimowy 
dzień pełen jest drobnych 
zdarzeń. Przekonajcie się, jak spędzili go mieszkańcy 
ulicy Czereśniowej.

Każda strona tej książki to barwna, pełna szczegółów 
i postaci ilustracja przedstawiająca fragment miasta. Na 
kolejnych rozkładówkach odnajdujemy tych samych boha-
terów w różnych miejscach i 
momentach dnia. Wypatry-
wanie ich i układanie opo-
wieści o ich przygodach to 
wciągająca zabawa na długie 
godziny.
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Co warto czytać? Pocopotek podpowiadaZnajdźcie dwa
 identyczne obrazki

Własnoręcznie wy- konana zakładka do 
książki to dobry pomysł na prezent dla 
osoby, którą kochamy. 

Doskonale nadaje się na drobny upominek 
z jakiejkolwiek okazji albo bez okazji w ogóle. 
Wykonanie takiej za- kładki jest bardzo 
proste, wystarczy trochę kartonu (może być 
zwykła kartka z bloku technicznego), ka-
wałek ozdobnej wstążeczki i własne zdjęcie.

Jak wykonać zakładkę
Pomiędzy dwie części ramki (kwiatka) włóżcie swoje 

zdjęcie i sklejcie wszystko razem, pamiętając o wklejeniu 
w środek kwiatka końca wstążeczki. 

Następnie do drugiego końca wstążeczki przyklejcie, 
dwustronnie serduszka. Jeśli chcecie, możecie jeszcze coś 
dopisać na drugiej stronie serca.

Zróbcie to sami: Zakładka do książki Pierwsze dni grudnia zapowiadają: 
 

1 grudnia – Gdy pogoda służy, to wczesna i pogodną wio-
snę wróży; 

2 grudnia – Gdy na począt-
ku grudnia pogoda stała, 
zima będzie długo biała;  

3 grudnia – Grudzień jak 
łagodny wszędzie, cała zi-
ma dzieckiem będzie; 

4 grudnia – Barbara mro-
zi, Mikołaj lód zwozi.  
Tak czy inaczej, obecnie 
grudzień kojarzy nam się 
z Mikołajem, pachnącą 
choinką w naszym domu  
i Świętami Bożego Naro-
dzenia. 

Co trzeba wiedzieć o unihokeju: odpowiedź dla bystrzaków
UNIHOKEJ GÓRĄ!
 Gra ta przypomina ho-

kej, ale nie wymaga jednak 
umiejętności jazdy na łyż-
wach, co wcale nie jest takie 
łatwe! Na szczęście, bo dzię-
ki temu w unihokeja można 

grać na boisku i w sali gim-
nastycznej, które są w każdej 
szkole.To jeszcze młoda dys-
cyplina sportu, która pojawi-
ła się w latach 50. XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych. 
Nazwano ją floorhockey (od 

angielskiego słowa floor – 
podłoga, powierzchnia). Gra 
szybko zaczęła także podbi-
jać Europę. Floorhockey stał 
się popularnym w szkołach 
i młodzieżowych klubach 
sportowych. Dziś w innych 

krajach nosi nazwę Floorball, 
a u nas unihokej. Może któ-
ryś z Was gra w unihokeja 
albo przynajmniej próbował? 
Napiszcie do nas i podziel-
cie się wrażeniami z naszymi 
przyjaciółmi. 


