
Co kwitnie wiosną? 

Ogród! 

Wiosną pojawia się mnóstwo przepięknych kwiatów. Niektóre olśniewają 

widokiem, inne zapachem… są też takie, które na pierwszy rzut oka nie wydają się 

ciekawe, a jednak mogą nas zaskoczyć, gdy powstaną z nich… owoce! 

 

Poniżej zobaczysz 11 wybranych kwiatów pojawiających się wiosną w 

ogrodzie. Niektóre z nich możesz znaleźć również w parku, w lesie, w sadzie, w 

doniczce lub na łące. 

Być może znasz je z widzenia, ale nie wiesz jak się nazywają… Przyjrzyj im się 

uważnie, aby zaskoczyć wszystkich swoją wiedzą na ich temat! 

 



Żagwin 

Choć nie widać tego na pierwszy rzut oka, żagwin jest spokrewniony z kapustą. 

Jego kwiatki posiadają po 4 płatki w kolorach czerwonym, niebiesko-purpurowym, albo 

białym. Chętnie odwiedzają go motyle. 

 

Konwalia majowa 

Jest ozdobną rośliną o właściwościach leczniczych. Ma białe kwiatki w 

kształcie dzwoneczków. Ze względu na mocny, łatwy do rozpoznania zapach jest często 

używana do tworzenia perfum i kosmetyków. Jej liście są trujące i lepiej ich nie jeść, tak 

jak owoców, a kwiaty mogą wywoływać… kichanie! 

 



Tulipan 

Tulipan jest spokrewniony z liliami. Występuje w aż 15 tysiącach różnych 

odmian uprawnych. Jest jedną z roślin o niezwykłej umiejętności zamykania i 

otwierania kwiatów pod wpływem temperatury. Jest najczęściej uprawianą rośliną 

ozdobną na świecie. Szczególnie ceni się go w Holandii. 

 

Szafirek 

Choć ma niewielkie rozmiary szafirek pięknie przyozdabia rabaty. Jego 

niebieskie kwiaty o kształcie dzbaneczków mają delikatny zapach. W Polsce poza 

ogródkami naturalnie rośnie jedynie objęty ścisłą ochroną szafirek miękkolistny. 

 



Hiacynt 

Najpopularniejszy jest hiacynt wschodni. Jego bogate kwiatostany ładnie 

wyglądają i w ogródku, i w doniczce. Może mieć kolor: czerwony, różowy, żółty, biały, 

pomarańczowy, łososiowy, fioletowy, niebieski… Można go rozpoznać po zapachu. 

 

Irys (Kosaciec) 

Rodzina roślin kosaćcowatych zawiera ponad 200 gatunków. Jednym z 

najważniejszych jej członków jest kosaciec bródkowy, który często bywa spotykany w 

ogrodach. Ma on duże kwiaty o 3 płatkach wznoszących się do nieba i 3 opadających 

do ziemi na których można zobaczyć maleńkie włoski nazywane właśnie bródką. 

 



Narcyz 

Jest wiele rodzajów tej rośliny, ale najbardziej znaną jest narcyz biały. Oprócz 

niego w Polsce uprawia się kilka innych jego odmian, w tym narcyz żonkil, trąbkowy i 

wielokwiatowy. Jego kwiaty mają mocny zapach i są ozdobą ogrodu. 

 

Lilia 

Istnieje aż 115 gatunków lilii i aż 8 tysięcy odmian tej rośliny. Są uprawiane 

jako ozdoba ogrodu. Lilia to symbol królewskości, majestatu i chwały, ale też nadziei i 

niewinności. Kwiaty o 6 płatkach rosną pojedynczo albo zebrane w grupach. 

  



Bratek (Fiołek ogrodowy) 

Powstał jako mieszaniec trzech innych roślin: fiołka trójbarwnego, fiołka 

żółtego i fiołka ałtajskiego. Jest w Polsce uprawiany jako ozdobna roślina, która może 

występować w niemal wszystkich kolorach. Jest symbolem troski i myślenia o kimś. 

 

Dzwonek ogrodowy 

Pochodzi z krajów śródziemnomorskich. Jest rośliną uprawianą jako ozdoba 

ogrodu. Może mieć nawet 90cm wysokości. Ma kwiaty w kształcie dzwonka w kolorach 

białym, niebieskim lub różowym. 

 



Aster 

Jest członkiem rodziny roślin astrowatych, do której należy aż 250 gatunków. 

Jego nazwa pochodzi z języka starogreckiego i oznacza gwiazdkę, co związane jest z 

kształtem jego kwiatów. Jednym z najbardziej znanych jego rodzajów jest aster 

gawędka. 

 

Ogród to piękne miejsce, w którym swój dom mają rośliny i owady. Jeśli 

znajdziesz się w nim, rozejrzyj się uważnie – być może odnajdziesz wszystkie z 

wymienionych tutaj roślin… 
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