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P jak PAMIĘĆ 
U jak UWAGA 

K jak KREATYWNOŚĆ



15 MAJA - DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI

Pomysłodawcą tego święta był 
redaktor radiowej Jedynki Andrzej 
Zalewski. Corocznie obchodzone 

jest ono 15 maja i choć związane jest 
przede wszystkim z przyrodą, to 

niesie również głębsze przesłanie, 
by pamiętać o ważnych chwilach.



P jak Pamięć
• Przypomnij sobie utwór i wykonawcę:

Zadanie. 1. Niezapomniane melodie (pamięć długotrwała)

Zacznij od Bacha
Odpływają kawiarenki Nie spoczniemy

Napisz proszę

Remedium

Wspomnienie

Bo z dziewczynamiKróliczek



P jak Pamięć
• Przypomnij sobie utwór i zapisz

Zadanie. 1. Niezapomniane melodie (pamięć długotrwała)
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P jak Pamięć

• Mały Fiat  …………… 

• ………. dalmatyńczyków 

• „A imię jego …………” 

• Gospodarczy plan ……. w PRL-u 

• Alibaba i ……. rozbójników

Zadanie. 2. Niezapomniane numery (długotrwała pamięć liczb)

Odpowiedzi na następnej stronie :)



P jak Pamięć

• Mały Fiat  126 p 

• 101 dalmatyńczyków 

• „A imię jego czterdzieści i cztery” 

• Gospodarczy plan 5-letni w PRL-u 

• Alibaba i 40 rozbójników

Zadanie. 2. Niezapomniane numery (długotrwała pamięć liczb)

Odpowiedzi na następnej stronie :)



U jak UWAGA
• Zadanie. 3. Niezapomniany inaczej …. (przeszukiwanie wagowe) 

• Jakie znasz synonimy (słowa bliskoznaczne) słowa niezapomniany?

Niezapomniany 
 inaczej?



U jak UWAGA
• Zadanie. 3. Niezapomniane inaczej …. (przeszukiwanie wagowe) 

• Jakie znasz synonimy (słowa bliskoznaczne) słowa niezapomniane

historyczny, 
nieśmiertelny, niezatarty, 

niezmyty, pamiętny, trwale 
zapisany, trwały, wiekopomny, 
żywy, doniosły, epokowy, godny 
pamięci, ważny, ponadczasowy, 

wieczny, drogi, 
nieprzemijający, 

wiecznie 

https://synonim.net/synonim/historyczny
https://synonim.net/synonim/nie%C5%9Bmiertelny
https://synonim.net/synonim/niezmyty
https://synonim.net/synonim/trwale+zapisany
https://synonim.net/synonim/%C5%BCywy
https://synonim.net/synonim/donios%C5%82y
https://synonim.net/synonim/godny+pami%C4%99ci
https://synonim.net/synonim/wa%C5%BCny
https://synonim.net/synonim/wieczny
https://synonim.net/synonim/nieprzemijaj%C4%85cy


U jak UWAGA
• Zadanie. 4. Znajdź pary 



K jak Kreatywność
• Zadanie. 5. Utwórz jak najwięcej słów z liter tworzących wyraz NIEZAPOMINAJKA 

• Każdej litery można użyć tylko raz! (najlepiej wykorzystaną literę skreślić) 

• Nie można dodawać innych liter! 

• Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: treningpamiecisenior@gmail.com

mailto:treningpamiecisenior@gmail.com


Dziękuję za uwagę
• Edyta Bonk


