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Język kwiatów - floriografia  Rośliny jako metafory 

Odkrywanie zakodowanego języka kwiatów  "...z małych żołędzi..." 

W przeszłości kwiaty były powszechnie używane jako symbol uczuć lub stanów bycia, a 
każdy kwiat ma swoje znaczenie. Na przykład, mak oznacza: Nie jestem wolny.  
Język kwiatów oznacza pośrednie posługiwanie się kodami, które są implikowane przez 
nazwy kwiatów.   
 
Kochankowie często używali tych kodów jako wiadomości do swoich partnerów i użyliby 
słowników nazwy i znaczenia tych kwiatów. W dzisiejszych czasach można znaleźć wiele 
interpretacji znaczeń kwiatów w Internecie. 
 
Aktywność: 
Zaprojektuj i narysuj pozę z zakodowaną wiadomością dla ukochanej osoby. 
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Wydrukuj kopię tego pięknego plakatu z tej 
strony:https://www.almanac.com/content/flower-meanings-language-flowers 
 
Kryteria sukcesu 
• Potrafię opisać kwiaty, które podarowałbym komuś z wyjątkowego powodu 
• Potrafię rozszyfrować i wyjaśnić ich znaczenie 

 Cel: rozwijanie języka używanego w piśmie poprzez metafory roślinne 
 
Rośliny i ich uprawa są źródłem wielu metafor używanych w języku codziennym.  
 
Nie ma znaczenia, czy masz bardzo mało roślin na działce, czy nawet tylko chwasty. 
Wystarczy, że uczniowie znajdą roślinę lub dwie, na których będą mogli się skupić jako 
na inspiracji.  Jeśli nie ma żadnych roślin, przynieś kilka z domu i zabierz je na zewnątrz 
na czas ćwiczenia. 
 
Aktywność 
Uczniowie pracują w grupach na zewnątrz, przyglądając się roślinom lub drzewom, które 
widzą, a następnie wymieniają cechy roślin - takie jak nasiona, korzenie, gałęzie, pędy, 
liście itp.  Wydrukuj kilka arkuszy identyfikacyjnych roślin Pappus, które pokazują różne 
części roślin. 
 
Wymień jak najwięcej metafor dla każdej z cech. Na przykład: 
• "z maleńkich żołędzi... 
• 'ziarno pomysłu...' 
• korzeń problemu 
• pomysły rozkwitają i przynoszą owoce". 
• Istnieją również metafory dotyczące roślin, np.  
• 'couch potato' 
• gałązka oliwna". 
 
Na tej podstawie uczniowie mogą również badać język kwiatów, znany jako floriografia. 
 
Więcej: 
• Floriografia - patrz po lewej stronie. 
 
Kryteria sukcesu 
• Rozumiem, jak metafory kwiatowe mogą być użyte do wzbogacenia mojego tekstu 
• Użyłem metafory kwiatu, by wzbogacić swój tekst 

 

Floriography or 
Language of flowers 


