
Čia morka, kuri nebuvo išrauta, 
todėl užaugo labai didelė.
Jos žiedas panašus į skėtį,
todėl ir vadiname jį skėčiu.
Kiekvieno skėčio centre matome 
visai mažytį raudoną žiedelį.
Yra ir kitas augalas, turintis
tokį žiedų skėtį, bet jis labai
nuodingas ir pavojingas. Jo žiedas
niekada neturi raudono žiedelio centre.
Kaip jis vadinasi? Nuodingoji šunpetrė.
Sofijai neleidžiama liesti šių dviejų augalų,
nes ji juos galėtų supainioti.

Sodo kampe auga česnako galvutės.
Kiekvienoje galvutėje yra maždaug
po dešimt skiltelių.

Jeigu pasodintume skiltelę
dirvožemyje, išaugtų naujas augalas.
Česnakus lengva auginti.

Gerasis kaimynas
Šįryt seneliui Žanui skauda nugarą. Jis turi ilsėtis.
Todėl šakėmis bulves kas kaimynas Lukas.
Aplink visiškai pajuodusią ir susiraukšlėjusią sėklinę bulvę
priaugę įvairaus dydžio naujų bulvių.

Su mažu kastuvėliu Sofijai pavyko išrauti morką ir jos
nepažeisti.
– Šaunuolė! – sušunka Lukas. – Puikiai susidoroji su užduotimi!
– Išrausiu ir daugiau morkų, kad galėtume jas sutarkuoti.  
Suvalgysime per pietus. Aš jas taip mėgstu!
– Gali man duoti keletą lapų? – paklausia Lukas.
– Lapų?
– Taip, morkų kotų ir lapų. Mano triušis juos tiesiog dievina.

Smidrai jau greitai bus gana aukšti, kad galėtume juos valgyti.
Tai bent paskanausime!
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skiltelė



Trys smidrai, morkos lapas, dvi morkos, bulvė.
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Vakare Luko triušis pasigardžiuodamas 
kramsnoja morkų lapus, kurių jam 

davė Sofija.

Šeimyna, kuri mėgsta saulę
Visą dieną buvo labai karšta, todėl augalai ištroško.
Sofija palaistė didžiuosius moliūgus, melionus ir agurkus,
tas juokingas daržoves, kurios atrodo taip, tarsi ropinėtų žeme.

– Eikš, ropškis į mano karutį taksi. Dalį mūsų derliaus
nuvešime kaimynui. Jis pats daržo neturi, – sako senelis Žanas.
– O kodėl po didžiuoju moliūgu ir melionu pakišai lentelę?
– Kad nepradėtų pelyti pūpsodami ant drėgnos žemės.
– Kaip įdomu: vienos daržovės auga po žeme, o kitos – 
virš žemės, – stebisi Sofija.
– Tiesa. Po žeme auga šakniavaisinės daržovės, pavyzdžiui,
morkos, ridikai. Vaisinės daržovės auga virš žemės, šių
daržovių viduje yra sėklų. Tu jau valgei tokių daržovių salotų
per pietus.
– Pomidorų? Ar tai reiškia, kad valgydama pomidorą iš tiesų 
skanauju jo vaisių?
– Šįvakar parodysiu tau knygą, kurioje galėsi apžiūrėti visas
daržovių šeimas, – pažada senelis Žanas.

(Visos jos išvardytos dviejuose
puslapiuose, esančiuose knygos
pradžioje arba pabaigoje!) 



Penki trumpavaisiai agurkai, du agurkai, du didieji moliūgai, melionas, trys cukinijos.


