Świetlicowe zajęcia zdalne. Polskie kolorowe kwiatki – Niezapominajki.
Witam na kolejnych zajęciach świetlicowych. Zanim dowiecie się o czym będziemy dzisiaj mówić
przeczytajcie zagadkę i postarajcie się ją rozwiązać.
Rosną na łące różne kwiatki,
jaskry, stokrotki i polne bratki.
Rośnie też kwiatek o błękitnych płatkach
i tu się właśnie zaczyna zagadka.
Może zagadka, a może bajka.
Jak Ci na imię? (niezapominajka)

Jest sporo legend o niezapominajce. Przeczytajcie dwie z nich.
Gdy Pan Bóg tworzył świat, każdej roślinie nadawał nazwę. Przypadkowo pominął drobny, niebieski
kwiat. Ten zapytał wreszcie Stwórcę, dlaczego nie dał mu nazwy. Wtedy Pan Bóg odrzekł: – Od teraz
będziesz nazywać się niezapominajka.
inna legenda opowiada o rycerzu, który ukochaną, podbiegł nad rzekę zerwać śliczne, niebieskie
kwiaty dla swojej ukochanej. Gdy je zrywał, noga mu się osunęła i wpadł do wody. Zdążył tylko
krzyknąć do niej: – Nie zapomnij o mnie.

W Polsce nawet jest obchodzone święto niezapominajki. Inną nazwą niezapominajki jest
niezabudka. Rośliną tą leczono wiele chorób.
Zadanie
Narysujcie to, co jest dla Was ważne – osobę, jakąś rzecz, uczucie, by o tym nie zapomnieć.
Błękitne kwiaty niezapominajek znajdziecie w parkach, ogrodach, na polach i łąkach. Bez
problemu możecie uprawiać je w doniczkach, skrzynkach balkonowych, ogródku lub na działce.
Wystarczy, że znajdziecie dla nich niezbyt nasłonecznione miejsce. Niezabudki nie potrzebują wiele
uwagi, ani pielęgnacji. Mogą rosnąć nawet w uboższej, wilgotna glebie.

Zadanie
Posiejcie nasionka niezapominajek w doniczce w domu albo w ogródku i cieszcie się ich pięknym
zapachem i kolorem. Bukiecik kwiatków niezapominajki możecie podarować komuś o kim nie
chcecie zapomnieć.

Zadanie
Na zakończenie przeczytajcie piękny wiersz o niezapominajkach. Postarajcie się ułożyć melodię do
wiersza i go zaśpiewać.

Niezapominajki
Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.
Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.
Maria Konopnicka

Życzymy miłego dnia. Wychowawcy świetlicy.

