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Temat: Królewny, księżniczki czy istnieją tylko w bajkach ? 

                        Dziecko zaginione – symbol niezapominajka. 

Według Słownika Języka Polskiego 

Królewna to: 

1. «córka króla; dawniej też: żona królewicza» 

2. «o kobiecie uważającej, że inni powinni jej usługiwać» 

Dzisiejszy temat wydaje się wyłącznie dla dziewcząt, ponieważ każda młoda dama chciałaby 

chociaż raz w życiu poczuć się, jak królewna. Adorowana, pięknie ubrana i ….co jeszcze to 

każda z Was niech się rozmarzy.  

Kochani chłopcy temat o królewnach, księżniczkach dotyczy i Was, a dlaczego? Ponieważ 

mam dla Was zadanie. Proszę odszukajcie kraje, w których władzę sprawuje król – 

monarcha. Każdy monarcha ma u swojego boku ma królową – proszę napiszcie kraj oraz 

imiona pary królewskiej. 

Zabawy plastyczne do tego tematu to zaprojektowanie sukni dla królewny, księżniczki na bal. 

Zabawcie się w wielkich projektantów mody – powodzenia. 

 

 

Drugim tematem, który chciałabym poruszyć jest Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Zaginionego, który ma na celu zwrócenie uwagi na problem zaginięć dzieci i młodzieży. 

Ustanowił je w 1983 roku ówczesny Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, ku 

pamięci 6-letniego Etana Patza. Chłopiec zaginął 25 maja 1979 roku w dzielnicy SoHo w 

Nowym Yorku, nigdy go nie odnaleziono. Symbolem pamięci o zaginionych jest kwiat 

niezapominajki. 

Niezapominajki to po rosyjsku niezabudki, czyli „mysie uszko”, które faktycznie może się tak 

kojarzyć, jeśli spojrzymy na delikatną strukturę płatków kwiatów. 

Gatunki tej rośliny występują w zasadzie na wszystkich kontynentach globu, z wyjątkiem 

terenów Antarktydy. Akceptują przede wszystkim umiarkowany klimat. 

 



 

Znaczenie kwiatów – niezapominajka 

Prawdziwa miłość – wręczenie komuś niezapominajki oznacza, że naprawdę kochasz i 

szanujesz tę osobę. Ten piękny kwiat może nie jest tak elegancki jak kwiat róży, ale ma silne 

znaczenie, które przezwycięża jego wygląd i rozmiar. Zawsze możesz dać ten kwiat 

partnerowi, aby zaskoczyć go i pokazać swoje prawdziwe emocje. 

Wierność – ten kwiat powie ukochanej osobie, że jesteś wierny i nie masz zamiaru 

skrzywdzić tej osoby. Otrzymanie tego kwiatu od osoby, którą kochasz, oznacza również, że 

jest ci wierna i bardzo troszczy się o Ciebie. 

Długotrwała relacja – ten kwiat oznajmia, że istnieje silny związek między Tobą a osobą, 

która daje Ci ten kwiat. To połączenie nie może zostać zerwane przez nikogo. 

Pamiętanie o kimś – już sama nazwa niezapominajki wskazuje pewnie znaczenie. Jeśli dajesz 

go komuś, możesz przekazać wiadomość iż nie chcesz, aby ta osoba zapomniała o Tobie. Ten 

kwiat jest pięknym przypomnieniem, że wybrana osoba jest wyjątkowa w Twoim życiu i 

zasługuje na szacunek. 

Zabawy plastyczne: Kwiatki z bibuły - niezapominajka 

https://youtu.be/ZpvbZiuxRXM 

https://youtu.be/jjUxJgFyxGY 

Powodzenia. 

Pozdrawiamy 

Nauczyciele świetlicy 

Przesyłane e materiały edukacyjne są przeznaczone wyłącznie dla uczniów ( tudzież rodziców wspomagających  

uczniów w procesie edukacji), przesyłane materiały nie mogą być wykorzystane do ich dalszego 

rozpowszechniania. 

 

https://youtu.be/ZpvbZiuxRXM
https://youtu.be/jjUxJgFyxGY

