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Dzieci 3-letnie i 4-letnie

Dzień polskiej niezapominajki (15 maja)
niezapominajki – małe kwiatuszki z bajki 

Cele ogólne: budzenie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie szacunku do świata przyrody. 

Środki dydaktyczne: niezapominajki w doniczce, 3 kolorowe koperty, elementy sylwety niezapominajki 
wycięte z kolorowego kartonu (płatki, środek kwiatu, łodyga, listki), żółte kółka do sersa, płatki 
niezapominajki wycięte z niebieskiego kartonu (4 dla każdego dziecka).

Przebieg zajęcia

 1.	Słuchanie	wiersza	Niezapominajki. 
Niezapominajki ‒ kwiaty jakby z bajki. 
Mają żółte środki i płatki niebieskie  
te malutkie kwiatuszki królewskie.  
Rosną koło rzeczki, rosną też na łące,  
pieści je promieniem uśmiechnięte słońce.

 2.	Rozmowa	na	temat	wiersza	(z	wykorzystaniem	naturalnych	niezapominajek).
‒ Jak wyglądają niezapominajki (jaki kolor mają ich płatki, listki, a jaki − środek kwiatu)?
‒ Gdzie rosną niezapominajki? 

 3.	Zabawa	Układamy niezapominajki.
Dzieci siedzą w kręgu. Na dywanie leżą trzy kolorowe koperty. W każdej są elementy wycięte 
z  kolorowego kartonu, niezbędne do ułożenia sylwety niezapominajki (listki, łodygi, środki kwiatu 
i płatki – odpowiednio: w pierwszej kopercie ‒ 5 płatków, w drugiej ‒ 4 płatki, w trzeciej ‒ 3 płatki). 
Dzieci powtarzają za nauczycielem słowa wyliczanki-rymowanki: Piękny, jakby z bajki, jest kwiat 
niezapominajki. Dziecko, na którym zakończono wyliczankę, wybiera kopertę w dowolnym kolorze, 
wyjmuje jej zawartość i układa z elementów niezapominajkę. Pozostałe dzieci przeliczają płatki kwiatu 
i wykonują, np. tyle podskoków, ile płatków ma dana sylweta. Do ułożenia kolejnej niezapominajki 
typujemy następne dziecko, powtarzając wyliczankę-rymowankę.

 4.	Zabawa	Nie depcz kwiatów. 
Na dywanie nauczyciel rozkłada żółte krążki (6‒7). Dzieci otrzymują po 4 niebieskie kartonowe płatki 
niezapominajki. Przy dźwiękach znanej piosenki dzieci poruszają się po sali, zręcznie omijając krążki. 
Na pierwszą przerwę w muzyce zatrzymują się i dokładają swój jeden płatek do wybranego krążka ‒ 
środka niezapominajki, tworząc kwiaty. Muzykę słychać ponownie, dzieci dalej poruszają się po sali, 
starając się nie deptać kwiatów. Podczas kolejnych przerw w muzyce dokładają pozostałe płatki (po 
jednym).

 5.	Zabawa	pantomimiczna	Wesołe niezapominajki, smutne niezapominajki. 
Nauczyciel opowiada, dzieci ruchem, gestem, mimiką przedstawiają, co czują kwiaty.
Wyobraźcie sobie, że jesteście niezapominajkami. Rośniecie w miękkiej, zielonej trawie. Obok płynie 
rzeczka − cicho i spokojnie. Małe kropelki jej czystej wody chłodzą wasze niebieskie płatki. Na niebie 
świeci słońce. Podnosicie swoje główki wysoko, ku niebu. Wiejący wiatr kołysze nimi lekko i przyjemnie. 
A teraz jesteście niezapominajkami rosnącymi w trawie obok ulicy. Trawa nie jest miękka i czysta. Leżą 
w niej papierki po cukierkach, chipsach, które wyrzuciły niegrzeczne dzieci. Obok przejeżdżają samochody 
i pozostawiają zapach spalin. Chociaż świeci słońce, to wasze główki są skierowane w dół, ku ziemi. Jest 
wam smutno, bardzo smutno.
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Dzieci 3-letnie i 4-letnie
Dzień Polskiej NiezaPomiNajki (15 maja)
niezapominajki – małe kwiatuszki z bajki 

Karta pracy nr 1

 1.	Rysuj	po	śladzie.	Pokoloruj	rysunek	wesołej	niezapominajki.
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Dzieci 3-letnie i 4-letnie
Dzień Polskiej NiezaPomiNajki (15 maja)

niezapominajki – małe kwiatuszki z bajki 

Karta pracy nr 2

 1.	Odszukaj	wśród	kwiatów	niezapominajki.	Otocz	każdą	z	nich	niebieską	pętlą.

 2.	W	każdej	parze	pokoloruj	wyższą	niezapominajkę.


