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НА ЛОНО ПРИРОДИ!

Червоні, жовті, блакитні — 
різнобарвні квіти у вазі 

пахнуть літом, дарують гарний 
настрій і створюють затишок 

у домі. Аби квіти довго не 
в’янули, додай у воду столову 

ложку лимонного соку 
та дрібку цукру. 

Не вирушай у мандрівку без 
наплічника! Із ним у тебе 

вільні обидві руки, що так 
тобі потрібні! Як же інакше 

назбирати хмизу чи усіляких 
камінчиків, пригнути гілку, 

щоби роздивитися листочки 
зблизька? Поклади у свій 
наплічник флягу з водою, 

бутерброд, фрукти, серветки 
і, залежно від погоди, сонце-
захисний крем чи дощовик. 

Мурахи живуть на Землі вже 
понад 130 мільйонів років. Інко-
ли ці «санітари лісу» в пошуках 
чогось смачненького пролазять 
у помешкання. Намалюй на сте-

жині, яку проклали мурахи, 
знак «Стоп!»: проведи 

крейдою лінію — і мурахи її
не перетинатимуть. 

Підлогу та кути кімнати вимий 
оцтом чи лимонним соком. 
Мурахам не подобаються 

запахи цих речовин, тому вони 
оминатимуть твою оселю. 

Петсон та Фіндус живуть у невеликій хатині на околиці села. 
Зграйка непосидючих курочок та всюдисущі нахабні 

мишустики — оце й усе їхнє господарство. Допитливий кіт Фіндус 
полюбляє вигрівати боки на теплій печі, але значно більше йому 
подобаються прогулянки на лоно природи з дідусем Петсоном. 

А ти? Чому сидиш удома? Чого чекаєш? 
Збирайся, пакуй наплічника — і гайда разом із Петсоном 

та Фіндусом відкривати для себе 
великі й маленькі дива…



Як гарно прогулятися лісом або сходити 
    до озера: тут ти можеш бешкетувати, гратися, 

бігати чи плавати, будувати з піску фортеці й замки. 
Не забувай, що кожній тварині чи рослині необхідне 
середовище існування. Не залишай після себе сміття, 

не тривож тварин, не ламай гілок, не топчи і не зривай 
рослин — загалом, стався до природи дбайливо. 

Павуки, 
які живуть у будинках, 
люблять снувати тенета 

у темних закутках, за меблями 
та у ванних кімнатах. 

Коли побачиш павука у себе 
вдома, накрий його склянкою 

і просунь знизу папір. 
Винеси спійманого павука

надвір і відпусти 
на волю. 

Повітря
ти не бачиш, не чуєш, 

не можеш спробувати на смак 
чи на дотик, але воно є всюди. 

Це суміш різних газів, що складаєть ся 
із багатьох малесеньких частинок — 
молекул. Найбільше у повітрі азоту, 
кисню та вуглекислого газу. Кисень 

потрібний усім організмам для 
дихання, а вуглекислий 
  газ необхідний 
      для життя 
         рослинам.



У КВІТНИКУ

Гм-м-м... Фіндус зупиняється і з насолодою вдихає 
повітря. Як гарно пахне! Пряний запах різнотрав’я 

змішався зі стійким ароматом будлеї бузкового 
кольору. Дідусь Петсон саме зібрався примоститися 

на лавочці в саду, аби відпочити хвильку-другу, 
проте це йому не вдалося: Фіндус, 

вигнувши спину дугою, різко випростовується 
і пружним стрибком опиняється 

в іншій частині саду. 

Запах будлеї приваблює 
не тільки кота, а й числен-
них комах, тому її часто 

називають іще «звабницею 
метеликів». Щойно на рос-

лині з’явиться повний некта-
ру цвіт, як на нього звідусіль 
починають злітатися хмари 

різних комах. 

Свіжі трави не лише чудово 
пахнуть, а й поліпшують смак 

страв. Такі корисні 
приправи варто вирощувати 
в кожному саду. Якщо ж твій 

садок зовсім маленький, 
посади трáви у вазони 

і розмісти їх на терасі, балконі 
чи навіть підвіконні 
із сонячного боку, 

щоб рослини отримували 
достатньо світла.

Будлея привертає 
до себе увагу запахом, 

а соняшник — велетен-
ською променистою квіткою 

яскраво-жовтого кольору. 
І справді: жодна бджола 
не пролетить повз неї! 
Соняшники виростають 

заввишки до трьох метрів 
і завжди повертають 

свої голови за сонцем. 
Зручно, еге ж?

Базилік

Розмарин

М,ята Чебрець



     * Медоносні 
   бджоли —
вегетаріанці.

Коли на тебе летить оса, 
намагайся зберігати спокій. 
Очі в цієї комахи фасеткові, 

тобто складаються 
з кількох тисяч простих вічок,
забезпечуючи їй чудовий зір. 

Тому оса, зауваживши твої різкі 
рухи, сприймає їх як загрозу. 
До речі, вона може вжалити 

декілька разів, бо, на відміну 
від бджоли, легко витягує жало 
і може знову його використову-

вати. Окрім фруктів і цукру, 
оси їдять також м’ясо. 

  Медоносна
    бджола, яка 

     знайшла багато квіток 
із нектаром, повідомляє 

про це своїх подруг 
особливим танцем. 

Так вона показує іншим 
бджолам напрямок, 

куди потрібно 
летіти.

Медоносна
    бджола
  
    бджола
  Медоносна
    бджола

Медоносна
     знайшла багато квіток 
із нектаром, повідомляє 

про це своїх подруг 



У САДУ 
І НА ГОРОДІ

Улюблена страва Фіндуса — торт із налисників. 
Але той, хто хоче стати великим і сильним котом, обов’язково 

повинен споживати хрумкі овочі та соковиті фрукти. 
Добре, що у Петсона в саду і на городі росте стільки 

всілякої всячини! Щось можна з’їсти свіжим, а з чогось — 
приготувати на кухні смачні страви. 

А шматком торта краще поласувати на десерт.

Чи знаєш ти, чим відрізняються між
собою фрукти й овочі?

Більшість овочів належить до одно-
річних рослин, а фруктові дерева 

та ягідні кущі цвітуть і дають плоди 
багато років. Фрукти та ягоди пере-
важно солодкі, а овочі — ні. Овочі 
зазвичай ростуть на ґрунті, фрукти 

та ягоди — на деревах і кущах. 
Однак полуниці теж ростуть на ґрунті, 

а помідори вчені-ботаніки 
вважають ягодами. Тому нічого 

не можна стверджувати напевно. 
Але найго ловніше, що всі ці плоди 

смачні й корисні для здоров’я! 

* Черв,яки також 
люблять яблука. 

Однак полуниці теж ростуть на ґрунті, 

*
люблять яблука
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