
KUFEREK ROZMAITOŚCI !!! 

 

 

Poniżej masz wzór kuferka. Namaluj podobny, ale skarbami niech będą kwiaty!!! Mogą to 

być niezapominajki lub takie kwiaty jakie lubisz     . 

Następnie przynieś do szkoły jak będzie to już możliwe, a otrzymasz punkty które 

dopiszemy do naszego konkursu „KOLOROWE KREDKI”      . 

 

 



 

„NIEZAPOMINAJKA” 

Witamy Was!!!! Tym razem czas poświęcimy na jeden z najpiękniejszych kwiatów- 

NIEZAPOMINAJCE 

której święto przypada w piątek -15 maja. 

 

 

 

 

Dzień Polskiej Niezapominajki obchodzimy od 2002 roku, a „twórcą” tego święta jest 
nieżyjący już redaktor Programu I. Polskiego Radia-Andrzej Zalewski. 

W tym dniu, w sposób szczególny, podkreśla się zalety polskiej przyrody oraz potrzebę                        
jej ochrony. To święto ma także podkreślać potrzebę pamiętania o wielu sprawach naszego 
życia, o osobach miejscach oraz o naszych narodowych tradycjach. „Niezapominajka” 
powinna więc zachęcać do pamiętania o bliskich, o miłości, życzliwości na co dzień i otwarciu 
się na drugiego człowieka, oraz przypominać o potrzebie dbania o nasze otoczenie                                     
i środowisko, w którym żyjemy. To święto miało być polskim świętem miłości, takim jak znane 
Wam Walentynki. Jednak po śmierci p. Andrzeja Zalewskiego zostało ono trochę zapomniane, 
dlatego też chciałyśmy Wam o nim dzisiaj przypomnieć.  

 



 

 

Ten niewielki kwiatek nazywany jest też niezabudką. Przeczytajcie o nim wierszyk                                
i obejrzyjcie ilustracje: 

Niezapominajka                                      
Niezapominajka                                                                                                              

maleńka roślina, 

co polskiego nieba 

błękit przypomina. 

 

W cienistym gaiku 

rośnie nad potoczkiem, 

mruga pośród trawy 

małym żółtym oczkiem. 

 

Leśne ją zwierzęta 

odwiedzają co dzień. 

Zakwitła dziś ślicznie 

także w mym ogrodzie.  



 

                             
 

 



 

 

 

Jak widzicie niezapominajki mogą mieć różne kolory ☺ . 



ORIGAMI 

Zapraszamy do wykonania niezapominajek z wyciętych kółek z papieru. Poniżej macie wzory 

różnych kwiatów wykonanych techniką tzw. płaskiego origami. 

 

 

 

Aby wykonać niezapominajki taką techniką wystarczy wyciąć z papieru-niebieskiego(tej 

samej wielkości) i żółtego(mniejsze) kółka i poprzyklejać je na kartce papieru tworząc 

wiosenny bukiet. 

Jeżeli znajdziecie czas możecie poprosić kogoś starszego i wykonać razem piękną 

przestrzenną kwiatową kulę, której wykonanie znajdziecie klikając w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=-btc7Whw9LU 

 

Możecie też skorzystać z poniższej podpowiedzi 😊. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-btc7Whw9LU
https://kusiatka.blogspot.com/2019/05/kwiaty-z-koa-filmik.html


 

 

 

Jeśli ktoś będzie miał chęć wykonac prace inną techniką podajemy przykłady poniżej      . 

 

Pamiętajcie! Niezapominajki, które rosną na łąkach są pod ochroną! 

Nie wolno ich zrywać! 

 



 

 

 



NIESPODZIANKA!!!! 

               
https://www.youtube.com/watch?v=wQDXPVoSVqM 

 

Pozdrawiamy ciepło       . 

Panie Ada i Wiola Ł. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQDXPVoSVqM

