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Konkurs Ucz się z Klimatem
Przekazujemy Państwu 25 scenariuszy zajęć lekcyjnych, które zostały 
nagrodzone w w konkursie Ucz się z klimatem, zorganizowanym w ramach 
programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Święto Drzewa. 

Scenariusze przygotowali nauczyciele i metodycy różnych typów placówek 
oświatowych. To bardzo ciekawe pomysły na prowadzenie zajęć lekcyjnych, 
a także pozalekcyjnych na temat roli drzew w ekosystemach i ochronie 
klimatu. Wiele spośród scenariuszy można wykorzystać zarówno na lekcjach 
języka polskiego, jak i biologii, czy nawet matematyki, a także na zajęciach 
terenowych. Scenariusze zostały podzielone, ze względu na przedział wiekowy, 
na 5 części: dla przedszkola, dla klas I – III szkoły podstawowej, klas IV – VI szkoły 
podstawowej, dla gimnazjum i dla szkoły ponadgimnazjalnej. 

Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu w atrakcyjny sposób przybliżyć 
dzieciom i młodzieży rolę i znaczenie drzew w naszym życiu, zarówno tych 
pojedynczych w dużych skupiskach miejskich, jak i całych obszarów leśnych. 
Równocześnie będzie to dobrą okazją do poruszania niełatwych problemów 
ochrony środowiska i konieczności adaptacji do zmian klimatycznych na całym 
świecie, a więc także w naszym kraju.

Święto Drzewa jest programem Klubu Gaja realizowanym już od 10 lat. Jego 
celem jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Programem zachęcamy także 
do wzbogacenia nauki konkretnymi działaniami, takimi jak sadzenie i ochrona 
drzew, które bardzo skutecznie pomagają zmniejszać skutki zmian klimatu na 
Ziemi.  Jednocześnie są to działania na tyle proste, że można je zorganizować 
w każdej miejscowości z udziałem nie tylko uczniów, ale także wielu innych 
przedstawicieli lokalnego życia społecznego, do czego gorąco Państwa zachęcamy. 

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach

Klub Gaja to polska, nowoczesna 

organizacja ekologiczna, która buduje 

Pokolenie Eko XXI wieku.

www.klubgaja.pl

www.facebook.com/Klub.Gaja
www.facebook.com/Swieto.Drzewa



Powietrze wokół nas

Autor: Katarzyna Korgól, Przedszkole nr 1 w Koniecpolu

I. Czas trwania zaj : 30 min 

II. Cele zaj :  
• dziecko wie, do czego słu y powietrze, zna jego wła ciwo ci 
• dziecko wykonuje proste do wiadczenia i wyci ga, na ich podstawie, wnioski 
• dziecko wie sk d pochodz  zanieczyszczenia i w jaki sposób mo na je 

zmniejszy  w najbli szej okolicy 

III. Metody pracy:  
• czynna 
• podaj ca 
• ogl dowa 

IV. Przebieg zaj : 

1. Powitanie: Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niech wróci do mych r k – 
puszczanie  iskierki w kole poprzez u ci ni cie dłoni s siada. 

2. Co człowiekowi jest potrzebne do ycia? Bez czego nie mógłby y ? Dzieci podaj
ró ne propozycje. Gdy padnie odpowied , e bez powietrza, nauczyciel proponuje 
zadanie do wykonania: na chwil  dzieci zatykaj  nos i staraj  si  nie oddycha . 
Wniosek: Powietrze jest niezb dne do ycia. 

3. Czy powietrze mo na zobaczy  lub dotkn ? Próby ogl dania i łapania w dło
powietrza. 

4. Do czego, oprócz oddychania, mo e słu y  powietrze? Dzieci dmuchaj  balony. 
Odpowiadaj  na pytanie, dlaczego balony urosły. Wniosek: Balony urosły, poniewa
zostały napełnione powietrzem. 

Co jeszcze mo na napełni  powietrzem? (Opony od roweru, samochodu, materace 
dmuchane, koła ratunkowe itp.) Wypuszczanie powietrza z balonów na poci t
bibuł . Wniosek: Powietrze wprawione w ruch to wiatr. 

Do czego słu y wiatr? (Nap dza wiatraki daj ce energi , wprawia w ruch aglówki itp.) 
Sprawdzenie, czy ogie  b dzie si  palił bez powietrza. Zapalenie wiecy i przykrycie 
jej szklanym naczyniem. Gdy płomie  b dzie przygasał, odchylenie naczynia. 
Wniosek: Bez powietrza ogie  si  nie pali. 

5. Czy powietrze ma zapach? Skropienie powietrza perfumami. Dzieci w chaj   
i odpowiadaj , czy czuj  jaki  zapach. Stwierdzaj , czy jest to przyjemny zapach, czy 
nie. Nauczyciel pyta, czy zapachy, jakie dzieci czuj , zawsze s  przyjemne? Czym 
mo e to by  spowodowane? Ładne zapachy: kwiaty, drzewa kwitn ce, ciasto. 
Brzydkie: spaliny, mieci, dym z papierosów. 
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6. Ogl danie tac z lignin  posmarowan  wazelin , rozło onych tydzie  wcze niej  
w ró nych miejscach: przy ruchliwej ulicy, w lesie, w parku, na osiedlu mieszkaniowym. 

Porównanie stanu zanieczyszczenia ligniny. Ocenianie, które tacki s  najbardziej 
zabrudzone i dlaczego. Wyja nienie dzieciom, e czasami ludzie pal  w piecach 
niedozwolone przedmioty, takie jak plastik czy guma, które powoduj , e z komina 
wydostaje si  truj cy dym. 
Wniosek: Powietrze jest bardziej zanieczyszczone przy ruchliwej ulicy i na osiedlu 
mieszkaniowym ni  w lesie i w parku. 

7. Słuchanie opowiadania O kominie, który przestał dymi  z wykorzystaniem 
historyjki obrazkowej. 

8. Rozmowa z dzie mi na temat tre ci opowiadania. 

9. Propozycje dzieci na hasło: Co zrobi , aby powietrze wokół nas było czystsze? 

V. Pomoce: 
• balony 

• poci ta bibuła 

• wieczka 

• słoik 

• perfumy 

• tace z lignin  posmarowan  wazelin

• opowiadanie O kominie, który przestał dymi , [w:] Ten pi kny, tajemniczy wiat
pod red. Teresy Gałczy skiej, Warszawa 1997 

• historyjka obrazkowa do opowiadania 

• kartony 

• pastele 

****

4



Nasze ukochane drzewa – zabawy przyrodniczo-badawcze  
w ogrodzie przedszkolnym 

 Autor: Lidia Badura, Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach 

I. Czas trwania zaj : 40 min 

II. Cele zaj :
• kształtowanie wi zi emocjonalnej z przyrod
• uwra liwianie na pi kno jesiennych drzew – obserwacje przyrodnicze w 

ogrodzie przedszkolnym 
• poznawanie wiata poprzez zmysły 
• rozbudzanie ciekawo ci poznawczej i zach cenie do aktywno ci badawczej 
• coraz dłu sze koncentrowanie na materiale edukacyjnym 
• wspomaganie rozwoju mowy 
• uczestniczenie w zabawach sprzyjaj cych koncentracji uwagi 

III. Metody pracy: 
• oparte na aktywno ci dziecka: zadania do wykonania, samodzielne 

do wiadczenia 
• oparte na aktywno ci nauczyciela: pogadanka, pokaz, obserwacja, zadawanie 

pyta , piew, pochwała 

IV. Przebieg zaj : 
1. Zaj cia w ogrodzie przedszkolnym rozpoczyna zorganizowanie grupy: 

Maszerowa  zaczynamy drzewom w koło pomachamy – zabawa ruchowo- 
na ladowcza przy muzyce wokół drzew przy akompaniamencie muzyki do
Gimnastyki.  

2. Słuchanie opowiadania Drzewko w ogrodzie ilustrowanego obrazkami – rozmowa 
na temat ochrony drzew i negatywnego wpływu ich niszczenia. Próba oceny 
zachowania osób wyst puj cych w opowiadaniu (dobór tre ci wg propozycji 
nauczyciela).  

3. Zabawy dydaktyczno – badawcze: 
• Poszukaj w ród drzew swojego przyjaciela – ka de dziecko wybiera sobie 

drzewo, zapoznaje si  z nim za pomoc  dotyku, w chu i wzroku (Przytula 
si , obejmuje, w cha kor , przygl da si  gał zkom i p kom. Zwraca 
uwag  na barwy, odszukuje takich samych kolorów na własnym ubraniu. 
Wypowiada si . Do obserwacji mo na wykorzysta  lup . 

• Co mówi moje drzewo? – ka de dziecko zapoznaje si  z drzewem za 
pomoc  słuchu. Przykłada do pnia najpierw ucho, a potem rolk  po 
papierze toaletowym, wypowiada si . 

• Moje drzewo nazywa si … – ka de dziecko po obserwacji nadaje własne 
imi  drzewu, opowiada o swoim drzewie. Po zako czeniu wypowiedzi 
nauczyciel fotografuje dzieci na tle drzew. Zdj cie drzewa wykonane 
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jesieni  pozwoli na dostrze enie zmian i ró nic w jego wygl dzie w innych 
porach roku. 

• Analiza słuchowa wyrazu drzewo (wyodr bnianie głoski w nagłosie, 
wygłosie, podział wyrazu na głoski i sylaby – przeliczanie głosek i sylab). 

•  Dzieci i drzewa – zabawa ruchowa z elementem biegu; dzieci ł cz  si   
w pary, jedno dziecko jest drzewem (stoi nieruchomo), drugie biega; na 
hasło: ukryj si  – kuca za swoim drzewem. 

• wiczenie twórcze z wykorzystaniem li ci z wybranego drzewa w ogrodzie 
przedszkolnym przy muzyce wg propozycji nauczyciela: trzymanie listka  
w jednej dłoni – przygl danie si ; unoszenie w gór  i opuszczanie w dół; 
intensywne dmuchanie na listki puszczanie listka i unoszenie go w gór   
z intensywnym podmuchem; uło enie listków zgodnie z instrukcjami 
podanymi przez nauczyciela, tworzenie jesiennego bukietu. 

4. Od piewanie przez dzieci piosenki Nasze ukochane drzewa – autorstwa G. 
Skrzypczak- koordynatora działa  ekologicznych do melodii Jestem sobie 
ogrodniczka. Rozmowa na temat tre ci piosenki. 

Sad my krzaki, sad my drzewa, 
eby zawsze ptak mógł piewa , 

By powietrze było czyste 
Dbaj o ziele  oczywi cie. 

Ref.: Nasze ukochane drzewa, 
w waszych li ciach ptaszek piewa, 

wasza ziele  da powietrze 
to dla ludzi jest najlepsze. 

5. Spacer z lusterkiem – zabawa badawcza:
Proponujemy dzieciom, aby obeszły swoje drzewo dookoła ze spuszczon  głow , patrz c  
w lusterko, w którym b dzie odbija  si  korona drzewa. Pozwoli to dostrzec drzewo  
z nieznanej dotychczas perspektywy. Pó niej proponujemy, aby powtórzyły okr enia 
wokół drzewa z głow  zadart  do góry i porównały to, co widz  w obu przypadkach.  

6. Poszukaj w ród drzew swojego przyjaciela – zabawa badawcza. Dzieci wybieraj
sobie drzewa. Do obserwacji wykorzystuj  lupy i lornetki. Stoj c blisko swojego 
drzewa opowiadaj  co widz , co czuj , co słysz . Nauczyciel wplata w ich 
wypowiedzi terminy takie jak: pie , kora, konary, gał zie, p ki, korona drzewa, 
sklepienie li ci. 

7. Zdrowe drzewo – chore drzewo – pantomima. Na hasło Zdrowe drzewo – dzieci 
wymachuj  r kami nad głowami, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Na hasło 
Chore drzewo – dzieci nachylaj  si  i opuszczaj  bezwładnie r ce do przodu. 

8. Zabawa dydaktyczno-ruchowa Sta  według wskaza , kształtuj ca poj cia 
matematyczne. Zabawa według polece  nauczyciela: 
• sta  obok drzewa 
• przykucnij pod (konarem, gał zi ) 
• schowaj si  za drzewo 
• sta  przy drzewie 
• sta  mi dzy dwoma najbli szymi drzewami, itp. 
• wymy lamy ukłony dla drzew w podzi kowaniu za wspólna zabaw
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9. Praca plastyczna Moje Drzewko – ka de dziecko otrzymuje kred  i na betonie 
rysuje dowolnie wybrane drzewo z ogrodu przedszkolnego. 

V. Pomoce: 
• lupy, lornetki i lusterka 
• rolki po papierze toaletowym 
• aparat fotograficzny i magnetofon 
• wybrane drzewa do obserwacji w ogrodzie przedszkolnym 

****

Ucz si  z klimatem – przedszkolny bal ekologiczny  

Autor: Alicja Ka mierczyk, Krzysztofa Wi cek, Przedszkole nr 33  
w D browie Górniczej 

I. Czas trwania zaj : 30 min 

II. Cele zaj : 

• rozwijanie zainteresowania otaczaj cym wiatem 
• rozwijanie poczucia odpowiedzialno ci za rodowisko naturalne, kształtowanie  

u dzieci zachowa  proekologicznych 
• rozumienie roli drzew w przyrodzie  
• wiczenie umiej tno ci wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na 

podstawie obserwacji i do wiadcze
• stymulowanie aktywno ci twórczej poprzez ekspresj  słown , ruchow , 

plastyczn
• doskonalenie umiej tno ci pracy zespołowej 

III. Metody pracy:  

• słowna – wiersz, piosenka, rozmowa, obja nienia, instrukcje 
• percepcyjna – obserwacja 
• czynna – samodzielne do wiadczenia, swobodna ekspresja 
• techniki twórcze – ekspresja ruchowa, słowna i plastyczna 

IV. Przebieg zaj : 

1. Zapoznanie dzieci z budow  drzewa z wykorzystaniem ilustracji: 
• korony  
• konarów  
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• pnia 
• korzeni 

2. Pogadanka przy tablicy ciennej z obrazami przedstawiaj cymi skutki 
degradacji lasów(wyr b, po ary, za miecanie). 

3. Zapoznane ze znakami zakazu obowi zuj cymi w lesie i zach canie do ich 
przestrzegania (zakazy: palenia, miecenia, łamania gał zi). 

4. Wycieczka do lasu nad rzek : 
• pogadanka nt.: ochrony lasów, zachowania si  w tych miejscach, znaków 

nakazuj cych wła ciwe zachowanie 
• przestrzeganie zasady nie niszczenia przyrody, kulturalnego zachowania si
• wyja nienie znaczenia lasu jako ródła wie ego powietrza; pochłaniacza 

zanieczyszcze
• wyja nienie znaczenia lasu jako naturalnej zapory przeciwpowodziowej  
• zwrócenie uwagi dzieci, e las jest domem dla zwierz t i ptaków (obserwacja)  
• poznanie warstwowej budowy lasu (obserwacja runa le nego, porostów, 

drzew)  
• obserwacja otaczaj cej przyrody (rozpoznawanie napotkanych ro lin, zwierz t  

i pozostawionych przez nie ladów, wsłuchiwanie si  w odgłosy lasu) 
• poznanie zapachu lasu podczas wicze  oddechowych 

5. Zaj cia muzyczne. Nauka słów piosenki Le ny pl s na dzie  dobry (na 
melodi : Jeste my jagódki) 

6. Nauka słów wiersza Co by było gdyby lasów nie było? – T. Kobry czuka 

7. Bal ekologiczny w ogrodzie przedszkolnym:

• Powitanie przy piosence (dzieci ustawione w podwójnym kole). Ka de dziecko 
z koła wewn trznego zwrócone jest twarz  do partnera z koła zewn trznego. 

piew i odpowiednie wyklaskiwanie do słów i melodii piosenki. 

Wszyscy s  witam was 
Zaczynamy ju  czas 
Jestem ja jeste  Ty 

Raz dwa i trzy. 

• Proste do wiadczenia dramowe (zmiana ustawienia na jedno koło wokół 
du ego kasztanowca). 

Nauczyciel instruuje: Stoimy wyprostowani, ale swobodni, r ce 
opuszczone wzdłu  tułowia, nogi lekko ugi te w kolanach. Nad nami 
wysoko jest kwitn ca pachn ca gał  kasztanowca. Wyci gnijmy r ce 
ku niej jak najwy ej i starajmy si  j  dotkn , nachyli  ku sobie. 

Dzieci wyobra aj  sobie sytuacj  przyci gni cia gał zi.
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Nauczyciel: Wci gamy zapach kwiatów kasztanowca całymi 
płucami. Wyobra amy sobie, e ki  kwiatów spada nam pod nogi. 
Opuszczamy r ce, pochylamy si  aby je podnie . Wykonujemy 
całkowity wydech.  

Dzieci wykonuj  improwizacj
8. Zabawy w ród drzew. 

• Quiz 

Zielon  nosi koron  przed skwarem daje ochron . (drzewo) 

Sosnowy , d bowy, stary, lub młody 
Rosn  w nim grzyby, rosn  jagody. (las) 

Zwykle si  rozlewa, leje; czasem jak kamie  twardnieje, 
Bez niej trawy usychaj , a zwierz ta umieraj . (woda) 

Gdy go długo nie ma wszyscy narzekaj
A gdy przyjdzie, pod parasol przed nim si  chowaj . (deszcz) 

Goni  po niebie chmury, latawce porywam w gór
Pochylam w sadzie drzewa, czasem gwi d  i piewam…  
I nigdzie nie postoj , czy znasz ju  imi  moje? (wiatr)  

Chmurk  szarobur  płynie a mieszkanie ma w kominie. (dym) 

• Drzewo przyjaciel 

Nauczyciel zawi zuje dziecku oczy i doprowadza go do drzewa, by nie widz c 
próbowało si  go „nauczy ”. Dziecko dotyka drzewa. Nauczyciel odprowadza dziecko od 
wybranego drzewa. Dziecko po odsłoni ciu oczu stara si  rozpozna drzewo przyjaciela

• Le ny pl s na dzie  dobry 

Nauczyciel prosi dzieci o ustawienie w obr bie koła i proponuje zabaw
improwizuj c   
w Le ny pl s na dzie  dobry. Dzieci piewaj  w poł czeniu z improwizacj  ruchow .

• Odbicie lustrzane 

Nauczyciel rozdaje dzieciom lusterka z propozycj  obserwacji korony drzewa. Dzieci 
obserwuj  w lusterkach koron  drzewa i wypowiadaj  si  na temat obserwacji. 

• Bicie serca drzewa 

Nauczyciel wyja nia dzieciom, e drzewo podobnie, jak człowieka, mo na zbada
słuchawk  lekarsk , posłucha  bicia jego serca. Dzieci zakładaj  słuchawki i wsłuchuj  si
w bicie serca drzewa. 
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• Odgłosy lasu 

Dzieci siedz  na ławeczkach z zamkni tymi oczami. Nauczyciel prezentuje dzieciom 
odgłosy lasu z płyty CD: wiatr; kukanie kukułki, szelest li ci, pohukiwanie sowy, 
stukanie dzi cioła itp. Dzieci rozpoznaj  i nazywaj  odgłosy. 

• Le na muzyka 

Nauczyciel dzieli grup  na pi  zespołów i proponuje zabaw  w orkiestr . Rozdaje 
dzieciom ró ne materiały które posłu  za instrumenty i zadaje pytanie: Jakie d wi ki 
mo na usłysze
 w lesie? Dzieci zastanawiaj  si  i odpowiadaj . Nauczyciel i dzieci robi  burz
mózgów Który d wi k do czego pasuje? Nauczyciel przydziela okre lony rodzaj 
d wi ku poszczególnym zespołom:

 dmuchanie w butelk  (wiatr) 
 stukanie drewienek (dzi cioł) 
 zgniatanie celofanu (szelest li ci) 
 pohukiwanie sowy przez tub   

Dzieci swobodnie, po kolei wypróbowuj  swoje d wi ki. Nauczyciel proponuje 
zabaw  w dyrygenta i orkiestr , zaczyna dyrygowa , a dzieci graj . 

• Do czego potrzebne s  drzewa? 

Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: dzieci – drzewa i dzieci – zwierz tka. 
Tłumaczy zasad  zabawy. Wariant zabawy ze wstrzymaniem oddechu ma na celu 
u wiadomienie niezb dnej roli drzew jako producenta tlenu potrzebnego do 
oddychania. Dzieci – drzewa stoj , a dzieci – zwierz tka s  blisko drzew oddychaj , 
od ywiaj  si  tylko obok drzew. Nauczyciel mówi, e le niczy tr bi tr bk . Na ten 
znak dzieci na wdechu zmieniaj  miejsce – przemieszczaj  si  do innego drzewa.
Nauczyciel, po zako czeniu zabawy, zadaje pytanie Po co potrzebne s  drzewa?
Dzieci odpowiadaj . Nauczyciel demonstruje ilustracje z obja nieniem: 

 drzewo dom dla zwierz t i ptaków 
 drzewo jako pochłaniacz spalin i zanieczyszcze
 drzewo jako ochrona przed hałasem i wiatrem 
 drzewo jako ochrona przeciwpowodziowa 
 drzewo jako fabryka tlenu 

Nauczyciel pyta Czy ludzie i zwierz ta mog y  bez drzew? 
Dzieci odpowiadaj nie, poniewa :

 zwierz ta nie miałyby domów 
 spaliny i zanieczyszczenia zatrułyby ludzi i zwierz ta 
 wiatr strasznie wiałby i od hałasu bolałaby nas głowa 
 w razie powodzi woda rozlałaby si  i zlałaby wszystkie domy 
 trudno byłoby oddycha

• Dzieci recytuj  wcze niej wyuczony wiersz T. Kobry czuka Co by było gdyby lasów 
nie było?  

9. Przej cie do swobodnej zabawy w ogrodzie przedszkolnym w ród drzew. 
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VII. Pomoce: 

• wiersz T. Kobry czuka Co by było gdyby lasów nie było? 
• zagadki 
• piosenka Le ny pl s na dzie  dobry
• muzyka relaksacyjna z odgłosami lasu (płyta CD) 
• cykl ilustracji 
• obrazki – elementy do przyklejania 
• stetoskop 
• keyboard 
• chustki 
• lusterka 

****

Drzewa naszej wyobra ni  

Autor: Bo ena Dzierkacz, Przedszkole nr 8 w Tychach 

I. Czas trwania zaj : 45 min 

II. Cele zaj : 
• stworzenie sytuacji do dostrzegania zale no ci w wiecie przyrody 

• wpływanie na rozwój postaw proekologicznych 

• wzbogacenie wiedzy i słownictwa 

• rozwijanie logicznego my lenia – umiej tno  konstruowania, współdziałania  
i rywalizacji w du ej grupie społecznej 

III. Metody pracy:  
• wg E. Gruszczyk- Kolczy skiej: Naturalna nauka czytania, Pedagogika 

zabawy, Twórcze metody słowne i plastyczne 

IV. Przebieg zaj : 
1. Opowiadanie czytane przez nauczyciela Drzewo, które umiało dawa . 
Nauczyciel: Zwró cie uwag  na uczucia i zachowania dwóch postaci – drzewa i 
chłopca. Postarajcie si  zapami ta  co wynikało z kolejnych spotka  tych bohaterów. 
To wa ne, bo pó niej b dziecie robi  ciekawe rzeczy, a na zako czenie zaj  – 
nagrody.
  
2. Rozmowa na temat opowiadania. 
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Nauczyciel: Co Drzewo dawało Chłopcu kiedy był mały? 
Dzieci: Li cie, eby mógł udawa  le nego króla. Pie , eby si  mógł wspina . 
Gał zie, eby mógł si  hu ta . Owoce, eby mógł je zje . Rado eby mógł si
cieszy . Cie , eby mógł zasypia . 
Nauczyciel: Czego chciał Chłopiec, kiedy był starszy? 
Dzieci: Pieni dzy, domu, rodziny i łodzi. 
Nauczyciel: Jakich rad udzieliło Drzewo?
Dzieci: Zbierz owoce i sprzedaj je. Zetnij gał zie i zbuduj dom. Zetnij pie  i zbuduj 
łód . 
Nauczyciel: Co Chłopiec chciał, kiedy był ju  stary? 
Dzieci: Usi  i odpocz .
Nauczyciel: Czy uczucia Drzewa wobec Chłopca si  zmieniły? Czy uczucia Chłopca 
wobec Drzewa si  zmieniły? 

3.Burza mózgów 

• Jakie korzy ci daj  nam drzewa? 
Nauczyciel: Podzielcie si  na grupy według symboli, które macie na ubraniach: 
zielona ziemia, li , d b, strzałki – symbol odzysku. Zastanówcie si  i wymie cie inne 
korzy ci ni  te, które wynikały z opowiadania. 
Lider z ka dej grupy podaje odpowied  nauczycielowi na ucho. 

Nauczyciel: Drzewa produkuj  tlen. Ograniczaj  hałas. Pochłaniaj  pyły. Upi kszaj
otoczenie, wpływaj  na klimat i s  domem dla ró nych gatunków zwierz t. Drewno 
jest materiałem do budowy domów, mebli; robi si  z niego papier. Drzewa s
natchnieniem dla artystów. 

• Jakie s  zagro enia dla drzew? 
Dzieci z pomoc  nauczyciela próbuj  zdefiniowa  zagro enia takie jak: 

 ludzie nie szanuj  drzew 
 fabryki i pojazdy mechaniczne zanieczyszczaj  powietrze 
 doro li nadmiernie wycinaj  drzewa 
 ludzie bezmy lnie niszcz  drzewa 
 nie zbieraj  makulatury 
 prace budowlane na powierzchni ziemi i pod ziemi  szkodz  drzewom 

• Co my mo emy zrobi  dla ochrony drzew? 
Dzieci wymieniaj : 

 sadzi  drzewa z dorosłymi 
 wykorzystywa  kartki z obu stron 
 kupowa  papier wyprodukowany w sposób przyjaznydla rodowiska 
 korzysta  z uroków zabawy po ród drzew nie niszcz c ich  

4. Zabawa ruchowa Drzewo i pogoda 

Podział grupy na dziewczynki i chłopców lub pary mieszane. 
Nauczyciel: Kiedy w przerwie wystukiwania rytmu na tamburynie poka  symbol 
sło ca dziewczynki unosz  r ce (s  drzewami), a chłopcy chowaj  si  pod nimi. 
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Kiedy poka  symbol deszczu – zamiana ról. 

5. Drzewo naszej wyobra ni 

Dzieci siedz  wokół dywanu. Nauczyciel rozkłada bardzo du y arkusz papieru 
b d cy podkładem pod drzewo oraz długi ci g papieru z rolki lub zł czonych gazet i 
wyja nia: Mam dla was niespodziank  – stworzymy drzewo, które stanie si  gr . 
Zagramy w ni  wszyscy pod koniec zaj , wtedy podam zasady. Teraz trzeba 
skoncentrowa  uwag , aby skonstruowa  gr . Widzicie na planszy kontur drzewa z 
kawałków ta my dwustronnej. Chwy cie obiema r kami cz  papieru przed sob  i 
ugniatajcie go.  
To b dzie kontur gleby, pnia i korony drzewa. 

Dzieci przyklejaj  zgnieciony rulon. Z nadmiaru papieru tworz  trzy gał zie. 

Nauczyciel: Wyznaczam miejsce na start i dwa pionki oraz met . Potrzebny b dzie 
jeszcze chodniczek, po którym odb dzie si  wy cig. Ja b d  robi  kreski,  
a najbardziej uwa ni b d  mi przykłada  du y klocek (pudełko), aby płytki były  
w miar  jednakowe. Pozostałe dzieci mog  je liczy . 

Dzieci wykonuj  zadanie.  

Nauczyciel rozkłada obrazki: Mam tu dziewczynk  z sercem w r kach. Poło  ten 
obrazek na płytce pod drzewem. Jak my licie , co ona chce zrobi ? 

Dzieci: Podzi kowa  za wszystkie dary i ukocha  drzewo.  

Nauczyciel: Dlatego to miejsce pozwoli pionkowi przysun  si  do pnia. Obrazek  
z chłopcem, który ma aparat fotograficzny poło ymy po drugiej stronie drzewa. On 
jest zachwycony urod  drzewa. eby zrobi  zdj cie odsunie si  od pnia. I to b dzie 
nagroda dla pionka, który tam stanie. 

Dzieci mog  wybra :  
• Zwierz ta, które yj  pod drzewem lub w ziemi (kret, mrówka, je , jaszczurka)  

i z pomoc  nauczyciela przydzielaj  mu miejsce na płytce. (Ustalenie dla tych 
pól ruchu – 2 pola do przodu.) 

• Zwierz ta, które przebywaj  w koronie drzewa: sowa (ruch – spłoszona sfruwa 
ni ej), wiewiórka (ruch – lubi biega  po gał ziach i pniu drzewa), nietoperz 
(ruch – przysn ł i spadł ni ej), dzi cioł i kos ( ruch – zmieniaj  gał zie). 

Nauczyciel: Poka  wam zwierz ta, które zdobywaj  po ywienie na pniu (kowalik i 
chrz szcz). Powiem wam ciekawostk  – kowalik to ptaszek troch  wi kszy od 
wróbla, który jest wyj tkowy, bo tylko on w ród ptaków schodzi po pniu głow  w dół. 
Je li pionek zatrzyma si  na tym polu – nagroda – 3 pola do przodu, a w przypadku 
chrz szcza dodatkowy rzut kostk . 

Instrukcja do gry 
Dzielimy si  na dwa zespoły, w ka dym b dzie przedstawiciel, jeden pionek i kostka do gry. 
Zaczyna zespół nr 1. Pierwsza dziewczynka z jego zespołu rzuca kostk  i podaje 
liczb  oczek. Przedstawiciel przesuwa pionek. 
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Teraz zespół nr 2. Przy ka dej zmianie dru yny kolejne dziecko rzuca kostk ,  
a wszystkie dzieci czuwaj  nad przebiegiem. 
Uwaga – Je li pod koniec gry liczba b dzie wi ksza ni  liczba płytek – trzeba 
czeka . Je li nie wszystkie dzieci zd yły wzi  udział w cigance, wprowadzamy 
kolejne pionki do gry. Je li dzieci s  bardzo zainteresowane mo na zastosowa  na 
okre lonych polach zagadki – za rozwi zanie dodatkowy rzut, lub dwie kostki – 
sumowanie oczek. 
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VII. Pomoce: 
• Shel Silverstein, opowiadanie Drzewo, które umiało dawa

• zeszyty edukacyjne z serii Młody obserwator przyrody

• dekoracje – plansze Gdzie co mieszka i ro nie?, Mój ekosystem

• bardzo du y format papieru ok. 2,5 x 3,0 m 

• kilkumetrowy pasek papieru 

• marker 

• ta my 

• gazety 

• obrazki ze zwierz tami, symbolami, napisy 

• miara – pudełko, kostka, pionki 

****

Drzewo – skarbem dla ludzi i zwierz t 

 Autor: Małgorzata Gretkowska, Przedszkole nr 244 Niegoci skie Skrzaty  
w Warszawie  

I. Czas trwania zaj : po 30 min ka dy z dwóch etapów 

II. Cele zaj :
• obserwacja, poznawanie, prze ycia i do wiadczenia w kontakcie z przyrod

• poszerzanie do wiadcze  w działaniach twórczych 

• przekazywanie wiedzy i do wiadczenia za pomoc  słowa 

• planowanie działa  wraz z nauczycielem (dokonywanie wyboru tematu, 
stawianie pyta  i hipotez, planowanie miejsca bada , sprawdzanie swoich 
hipotez) 

•  współpraca z innymi 

•  odkrywanie własnych mo liwo ci i umiej tno ci (umacnianie pewno ci siebie) 

•  zapisywanie wiadomo ci kodem rysunkowym jako jednostk  ilo ci oraz liczb
i liter  (zapisu dokonuje nauczyciel) 
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III. Metody pracy:  
• obserwacja 

• zabawa dramowa 

• zabawa sensoryczna 

• zabawa badawcza 

• działania twórcze 

IV. Przebieg zaj : 

1. Przygotowanie do realizacji: 

• zapoznanie rodziców i wł czenie ich do realizacji projektu 

• opracowanie siatki my li, skojarze , posiadanej wiedzy dzieci (karteczki  
z rysunkami odr cznymi) 

• przygotowanie listy pyta  dzieci 

• okre lenie razem z dzie mi rodzaju ekspertów, którzy mog  poszerzy  wiedz
na temat drzew i ich mieszka ców 

• nawi zanie współpracy z najbli szym nadle nictwem lub przedsi biorstwem 
ogrodniczym, szkółk  lub ogrodnikiem 

• zliczanie drzew w ogrodzie z podziałem na drzewa li ciaste i iglaste z 
zastosowaniem kodu rysunkowego i kreski jako jednostki ilo ci (ł czenie 
kresek po 2 lub po 5 lub po 10) – nauczyciel zapisuje liczb  jako symbol ilo ci 

• wycieczka po osiedlu – rozpoznawanie i nazywanie gatunków drzew oraz 
fauny, która je zamieszkuje 

• wycieczka do lasu – spotkanie z le nikiem – zadawanie przygotowanych przez 
dzieci pyta , prowadzenie bezpo rednich obserwacji i poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania w bezpo rednim do wiadczeniu 

• gromadzenie i eksponowanie, w wyznaczonym miejscu w sali, okazów 
przyrodniczych (kora, gał zki, owoce, nasiona, korzenie, li cie, wszystkie 
materiały zawi zane z drzewem, które wydaj  si  dzieciom potrzebne)  

• urz dzanie Czarodziejskiej szafy z darami lasów, ogrodów, parków, zdj ciami 
ptaków, owadów, zwierz t, yj cych w konarach drzew 

• wybór i eksponowanie tablic graficznych  

• zakup lub pozyskanie narz dzi, przyborów i sprz tu ogrodniczego 

• wizyta w bibliotece osiedlowej – zbieranie literatury zwi zanej z tematem –
korzystanie z Internetu 

• segregowanie odpadów w sali – zbieranie makulatury

• studiowanie i praca w zeszytach edukacyjnych  

• posadzenie sadzonek drzew i cebulek onkili 
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• wykonanie prac plastycznych ró norodnymi technikami inspirowanymi 
literatur  i samodzielnym do wiadczeniem; zorganizowanie ekspozycji prac  
w Dzieci cej galerii mo liwo ci 

2. Zaj cia w ogrodzie przedszkolnym: 

• zabawa dramowa i sensoryczna Moje drzewo (ka de dziecko wyszukuje swoje 
drzewo, nadaje mu imi , zapoznaje si  z nim poprzez obejmowanie, 
przytulanie, dotykanie i pocieranie dło mi, plecami, czołem jego kory; wypatruje 
jego mieszka ców, wsłuchuje si  w jego bicie serca – szum li ci, odgłosy jego 
mieszka ców) 

• zabawa badawcza Lunetka (zaw enie pola widzenia dziecka poprzez 
spogl danie  
w zwini ty rulon z kartki papieru i obserwowanie korony drzewa, kory, 
struktury korzeni; wypatrywanie ptaków, owadów, motyli, paj ków, d d ownic) 

• zabawa dramowa Stop klatka, dzieci formułuj  pytania odno nie uczu  jakie 
ma drzewo i poszukuj  na nie własnych odpowiedzi np.:  

 Co czujesz? 
 Czy jest ci dobrze? 
 Jak si  czujesz? 
 Czy chcesz mi co  powiedzie ? 
 Czy czego  potrzebujesz? 
 Czy mog  co  dla ciebie zrobi ? 
 Czy chcesz zosta  moim przyjacielem? 
 Jakich masz mieszka ców? 
 Jacy go cie Ci  odwiedzaj ? 

• zabawa badawcza Jakie jeste  drzewo? (Na sztywnej podkładce, w pewnej 
odległo ci szkicowanie sylwetki drzewa; mierzenie obj to ci pnia za pomoc
rozci gni tych palców dłoni i zapisanie pomiarów, za pomoc  kresek, na 
szkicu drzewa; mierzenie za pomoc  wspólnie wybranej miary jego obj to ci  
z zaznaczaniem ladu przy u yciu flamastra; porównanie pomiarów poprzez 
przyło enie miar z zaznaczonymi wynikami wzgl dem siebie; ogl danie kory 
przy pomocy lupy, poszukiwanie faktury kory drzewa za pomoc  techniki 
froutage czyli mocnego pocierania płasko uło onej kredy po kartce papieru 
przyło onej do kory.) 

• po egnanie si  ze swoim przyjacielem drzewem 

• dzielenie si  swoimi wra eniami, odczuciami, odkryciami, wynikami 

• spisanie przez nauczyciela na karcie ze szkicem drzewa podawanych przez 
dzieci uczu , wiadomo ci  

3. Zaj cia w sali przedszkolnej nad plakatem Drzewo – domem dla zwierz t (praca  
w zespołach, technika kombinowana). 

17



• zespół 1. otrzymuje za zadanie modelowanie sylwetki drzewa na papierze w 
du ym formacie (malowanie kory drzewa farb  plakatow , dzieci wybieraj
potrzebny do formowania materiał i kolor farby wykorzystuj c do wiadczenia z 
obserwacji drzew; planuj  prac  na danej przestrzeni) 

• zespół 2. ma za zadanie wycinanie li ci z kolorowego papieru wykorzystuj c 
zło enie wzdłu  osi i wycinanie witra owe wewn trz li cia 

• zespół 3. robi składank  przestrzenn  z kolorowego papieru ksero (ptaki, 
biedronki, motyle, pszczoły, itp.) doklejaj c lub dorysowuj c brakuj ce 
elementy (dzioby, ogony, czułki ze zwini tych z krepiny sznureczków, itp.) 

• zespół 4. stempluje korkiem od butelki nastrój drzewa wyra any samodzielnie 
dobranymi kolorami 
4. Podsumowanie czyli redagowanie haseł na temat Drzewo –potrzebne 
ludziom 
i zwierz tom, które s  zapisywane przez nauczyciela i odczytywane.  

VII. Pomoce: 
• lupy, ta my i miarki 

• papier ksero, grube kredki woskowe, flamastry 

• papier pakowy, tektura falista i farby plakatowe

• grube p dzle, korki i no yczki

• papier kolorowy, klej i krepina

• sztalugi, paski kolorowe do zapinania haseł

• Czarodziejska szafa to biblioteczna szafa zamieniona przez pomalowanie na 
jaskrawo-zielony kolor w miejsce zaczarowane. Pojawiaj  si  w nim aran acje 
z prac artystycznych dzieci oraz ró norodne skarby wspólnie gromadzone

• Galeria dzieci cych mo liwo ci to wystawa prac plastycznych dzieci 
oprawionych w ramy i umieszczonych w holu przedszkola
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Patronaty

Współpraca

Patronaty medialne

Dofinansowanie

Partner strategiczny 

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna, 
która buduje Pokolenie Eko XXI wieku.

www.klubgaja.pl

Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa 
Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej

10 lat Święta Drzewa

www.facebook.com/Klub.Gaja
www.facebook.com/Swieto.Drzewa


