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Maria Konopnicka 

 

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”. 

 

 

W dosłownym tłumaczeniu niezapominajka, to z języka greckiego „mysie uszko” (mys-

mysz i us-uszko). W Polsce często nazywana jest niezabudką. To kwiat, który najczęściej 

kojarzymy z dzieciństwem, sielskimi widokami i bieganiem po łące. Należy do roślin łatwych w 

uprawie, nie wymagających czasochłonnej pielęgnacji. Dlatego spotkać go można na wielu 

kontynentach. Najczęściej spotykamy niezapominajki w kolorze niebieskim z żółtymi środkami, 

ale są również białe czy różowe, choć rzadziej występujące. Część z nas może również pamiętać 

wiersz Marii Konopnickiej pt. „Niezapominajki”, rozpoczynający się słowami 

„Niezapominajki, to są kwiatki z bajki!”. 

Od 2002 roku, zawsze 15 maja, obchodzimy święto, które swoją nazwę zawdzięcza właśnie tym 

kwiatom. Obchody Dnia Niezapominajki zapoczątkował redaktor Programu I Polskiego 

Radia Andrzej Zalewski, pomysłodawca i autor audycji Ekoradio. 

 

https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-niezapominajki/ 

 

http://www.niezapominajki.pl/
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/niezapominajka.jpeg
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/niezapominajka.jpeg
https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-niezapominajki/


WIERSZE O NIEZAPOMINAJCE 

https://podlaskisenior.pl/dzien-polskiej-niezapominajki-wiersze-jadwigi-zgliszewskiej/ 

 

PIOSENKI 

NIEZAPOMINAJKA - EMILIA PIĄTKOWSKA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RiCTdV1TiE4 

NIEZAPOMINAJKA 

https://www.youtube.com/watch?v=Itb8lOKjGLA 

PRACA PLASTYCZNA 

KWIATKI Z BIBUŁY - NIEZAPOMINAJKA 

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

KOLOROWANKI 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+do+druku+niezapominajka&tbm=isch&ved=2ahUK

Ewi1gKGvg6fpAhUaCHcKHcjuBTYQ2-cCegQIABAA&oq=kolorowanki+do+druku 

 

 

 

Plotka-  «niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość powtarzana z ust do ust, najczęściej 

szkodząca czyjejś opinii» 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/plotka.html 

 

Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki, 

gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć, 

na piecu gdzieś mieszkają plotki, 

wychodzą na świat, gdy chce im się pić. 

Niewiele im trzeba, żywią się nami, 

szczęśliwą miłością, płaczem i snem, 

zwyczajnie, ot, przychodzą drzwiami, 

odchodzą, gdy ktoś postraszy je psem.” 

„Ludzkie gadanie” 

Agnieszka Osiecka 

https://podlaskisenior.pl/dzien-polskiej-niezapominajki-wiersze-jadwigi-zgliszewskiej/
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Jak powstaje PLOTKA? 

Przepis na skonstruowanie dobrze działającej plotki jest nadzwyczaj prosty. 

Potrzebujemy dwóch osób - twórcę i pierwszego jej odbiorcę. Poza tym musi istnieć jeszcze 

osoba lub osoby trzecie, o których coś ciekawego chcielibyśmy powiedzieć. Przed 

przedstawieniem plotki właściwej musimy najpierw przygotować jej szkielet. Nie wolno nam 

zapomnieć o ziarnku prawdy - w tym celu wybieramy autentyczny fakt z życia ofiary. Potem 

dodajemy szczyptę wymyślonej ideologii. Dopiero "dobrze wypieczoną" plotkę można 

przedstawić słuchaczowi. 

Czym powinna charakteryzować się dobra plotka? Powinna być na tyle 

niewiarygodna, by rozejść się szybko, i jednocześnie na tyle wiarygodna, żeby błędy w 

informacji nie zostały od razu odkryte. Plotka rozkręca się, szybko osiąga apogeum, a potem 

umiera zwykle śmiercią naturalną.  

Czy jest więc pewny sposób na to, aby pogrzebać plotkę raz na zawsze, aby zamknąć usta 

plotkarzom? Wydaje się, że nie ma. Zaprzeczenia jak wiemy niewiele dają, bo przecież plotka 

wyciąga na światło dzienne to, co jej bohater chciałby ukryć. Dementi nie odnoszą więc 

oczekiwanego skutku, lecz najczęściej - ku trwodze i przerażeniu ofiary - wzmacniają 

funkcjonujące pogłoski. 

Zastanówmy się więc zanim powiemy coś, czego później będziemy żałować. 

 

JAK POWSTAJE PLOTKA? 

https://www.youtube.com/watch?v=drWe23vGHfU 

PLOTKA 

https://www.youtube.com/watch?v=MzfSJMV3hNY 

 

 

 

ĆWICZ SWÓJ UMYSŁ 

https://sudoku.com/pl 

GRY i ZABAWY 

https://www.google.com/search?q=edu+zabawy+zaszyfrowane+wiadomosci&oq=edu+zabawy+zaszy

frowane+wiadomosci&aqs=chrome..69i57.23861j0j4&so 

https://rysopisy.eduzabawy.com/gry-i-zabawy/ 
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