
Materiały do szkolnego projektu czytelniczego „Kwiaty w literaturze, sztuce i nie tylko” 

 Kwiaty w malarstwie polskim i obcym 

http://artyzm.com/theme.php?id=20 

https://www.polskina5.pl/motyw_kwiatu_w_malarstwie 

https://bajkoweobrazy.pl/blog/kwiaty-w-malarstwie-b15.html 

https://bajkoweobrazy.pl/blog/sloneczniki-van-gogha-b14.html 

https://www.gallerystore.pl/blog/2018/04/26/kwiaty-w-malarstwie-nowoczesnym/ 

 Kwiaty symbolika, ciekawostki 

http://www.srebrni.pl/ciekawy-swiat/szerokie-horyzonty/363-kwiaty-ciete-utrzymanie-

swiezosci-bukietu.html 

 motyw kwiatu w muzyce 

https://www.polskina5.pl/motyw_kwiatu_w_muzyce 

 motyw kwiatu w filmie 

https://www.polskina5.pl/motyw_kwiatu_w_filmie 

 motyw kwiatu w literaturze 

https://www.polskina5.pl/motyw_kwiatu_w_literaturze 

 jak namalować reprodukcję słoneczników 

http://katarzynatrochimiuk.pl/jak-namalowac-sloneczniki-van-gogha-tutorial 

 tradycja układania dywanów kwiatowych w kościołach;  Spycimierz – Boże Ciało z 

tradycją kwietnych dywanów wpisany w 2018 r.  na listę dziedzictwa niematerialnego 

https://www.gosc.pl/doc/3972425.Dywany-tkane-z-modlitw 

https://www.polska.travel/pl/aktualnosci/kwiatowe-dywany-w-spycimierzu-%E2%80%93-

barwna-atrakcja-w-boze-cialo 

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lis

ta_NDK/ 

 dywan kwiatowy w Brukseli 

https://www.forumkwiatowe.pl/21-dywan-kwiatowy-w-brukseli-juz-ulozony/ 

 kwietne dywany włoskie 

https://lente-magazyn.com/kwietne-dywany-czyli-wloskie-infiorate/ 

 róża wiatrów 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa_wiatr%C3%B3w 

 róża pustyni 

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa_pustyni 

 róża w języku i kulturze 

http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-3101.pdf 

 Książę i róża 

 https://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk-polski/lektury/18361-list-malego-ksiecia-do-

rozy.htmly 

 Zalipie – malowane chaty 

https://polskapogodzinach.pl/zalipie-malowana-wies-malopolska/ 

 Walc kwiatów Piotr Czajkowski 

https://www.youtube.com/watch?v=V8S4hvHavOc 

 najsłynniejszy na świecie w Holandii Park Keukenhof 

http://mywaytrip.pl/park-keukenhof/ 

 montaż słono-muzyczny "Kwiaty w literaturze, sztuce i przyrodzie" 

https://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2005/06/kwiaty.php 

 jak zrobić tulipana, lotos origami 

http://zrobiszsam.muratordom.pl/dekoracje/w-domu/tulipan-origami-krok-po-

kroku,12_772.html 

http://lubietworzyc.blogspot.com/2016/04/kwiat-lotosu-origami.html 

 róża z papieru i inne kwiaty 

https://www.youtube.com/watch?v=b8947lewXRA 

https://www.youtube.com/watch?v=b8947lewXRA 

https://nowiny24.pl/jak-zrobic-kwiaty-z-bibuly-dla-dzieci-poradnik-diy/ar/13780197 

 antologia o kwiatach – przeróżne….   

https://nowiny24.pl/jak-zrobic-kwiaty-z-bibuly-dla-dzieci-poradnik-diy/ar/13780197 

 największy kwiat świata 

https://turystyka.wp.pl/szwajcaria-najwiekszy-kwiat-swiata-6043990060184193g 

 ornamenty – rodzaje, w tym motywy kwiatów 

http://www.zsplast.gdynia.pl/historia_sztuki/prezentacje/Ornamenty.pdf 
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 witraże kwiatowe 

http://www.muziewicz.pl/witraze-witraze-roslinne-i-krajobrazowe.html 

 dekoracje tortów 

https://pl.pinterest.com/adrianaszulc/torty-kwiatowe/ 

 ikebana 

https://pl.pinterest.com/adrianaszulc/torty-kwiatowe/ 

 kwiaty w kulturze Indii 

 

https://www.fragrantica.pl/wiesci/Kwiaty-w-tradycji-i-ceremoniach-Indii-723.html 

 kwiaty w perfumach, zapachy 

https://www.twojekwiaty.pl/blog/7-kwiatow-najpiekniejszych-zapachach/ 

https://www.trustedcosmetics.pl/biale-kwiaty-wystepujace-w-perfumach/ 

 kwiaty jadalne 

https://www.kalendarzrolnikow.pl/1936/kwiaty-jadalne-czyli-kolorowy-bukiet-na-

talerzu 

https://zielonyogrodek.pl/dom-i-balkon/kuchnia-z-ogrodka/2246-jadalne-kwiaty-z-

ogrodu 

 kwiaty trujące 

https://kobieta.onet.pl/dom/trujace-rosliny-doniczkowe-fiolek-alpejski-bluszcz-

difenbachia/cjc3rp 

 blogi o kwiatach 

https://alicjaikwiaty.pl/ 

https://takiekwiatki.pl/blog 

 Obyczaje - Noc świętojańska, kwiat paproci, wianki, święcenie wianków 15 sierpnia 

https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/letnie/34-noc-swietojanska.html 

https://www.agrofakt.pl/zwyczaje-matki-boskiej-zielnej/ 

 Baśń Kraszewskiego „Kwiat paproci”  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kwiat-paproci.html 

 

 

aplikacja do pobrania na telefon  „Co to za kwiat” 
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