
 

 

 

 

 

 

Niezapominajki to są kwiatki z bajki…. 

A nasza polska euro-bajka trwała w tym roku tylko 8 dni. 

Ze względu na wyjątkowe w historii naszego kraju wydarzenia sportowe, kolejna 

edycja Święta Polskiej Niezapominajki, tradycyjnie odbywającego się 15 maja, 

została przełożona na 15 czerwca.  

 



 

 

Zmagania konkursowe w formie wesołych quizów przeznaczone były dla klas 

piątych.  Tematyka zabawy edukacyjnej obejmowała zakres podstawowej wiedzy 

o Polsce oraz o Euro 2012. 

 

I etap odbył się już 11 czerwca. Drużyny zdobywały punkty, rozwiązując test. 

Była to pula wyjściowa, którą w drugim etapie, 15 czerwca, można było 

powiększyć bądź utracić. 

 



 

 

Etap II,  przeprowadzony w oparciu o prezentacje multimedialne wykonane przez 

uczniów, sprawdzał  nie tylko wiedzę. W cenie była i spostrzegawczość, i refleks, 

i umiejętność współpracy w grupie, a także realna ocena własnych możliwości oraz 

skłonność do podejmowania „kontrolowanego” ryzyka.  

 

 

 



 

 

Tematycznie zabawa obejmowała cztery obszary: 

- KRAJOBRAZY POLSKI, gdzie, zarówno geograficznie, jak i historycznie, 

przybliżone zostało uczestnikom Pomorze Gdańskie, 

- PRZYRODĘ POLSKI, w tym szereg akcji o charakterze proekologicznym, 

- NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ – PŁOCK,  

- EURO 2012.   

Ostatni temat wzbudził największe emocje. Stało się tak ze względu na „gorący 

czas”, w przeddzień najważniejszego meczu Polaków, jak i na reguły konkurencji, 

w której można było tylko… stracić punkty lub zachować te dotychczas zdobyte. 

Organizatorki wciąż żałują, że formuła zabawy okazała się prorocza również dla 

naszej reprezentacji na Euro. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mimo to piątoklasiści bawili się doskonale, zaś wygraną, czyli lodowe kanapki 

piłkarskie dla całej klasy, zgarnęła drużyna z 5D.   

 

 

 

Święto Polskiej Niezapominajki ma przypominać o tym, co w naszym życiu 

najważniejsze być powinno. Formuła zabawy edukacyjnej z domieszką zdrowej 

rywalizacji pozwala na generowanie w świadomości nie tylko zachowań 

proekologicznych  i sympatii proeuropejskich. Stwarza też możliwość 

wzmocnienia poczucia naszej tożsamości narodowej, która chyba nigdy bardziej 

nie była aż tak eksponowana w całym kraju, jak w czasie pierwszych dni Euro, 

gdzie na każdym kroku słychać było: POOOOLSKAAA, BIAŁO – CZERWONI! 



 

 

 

 

Za wspólną zabawę klasom V dziękują organizatorki  

– Ewa Dębska i Ewa Rudowska. 


