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Zadania dla przedszkolaka: 

 ODKRYWAJ 

W książce Drzewo życzeń główny bohater, Dąb, mówi: „Możecie się 

zdziwić, ale wszystkie dęby mają na imię Dąb”. A czy w Legionowie rosną 

drzewa, które noszą imiona? Jeżeli nie wiesz, poszukaj informacji na sąsiednich 

tablicach przyrodniczych. Jakie imiona noszą legionowskie dęby? Złóż wizytę 

jednemu z nich. Zastanów się, jakie potrzeby może mieć drzewo. A czego Ty 

mu życzysz? 

→ Swój pomysł na życzenie dla drzewa możesz zapisać na ładnym kamyku, 

ozdobić go, a podczas kolejnego spaceru zostawić swoją pracę pod dębem. 

Kamienie z życzeniami możecie także ułożyć pod drzewem na terenie Waszego 

przedszkola. 

DO DZIEŁA! 

Wysłuchaj fragmentu książki Drzewo życzeń "Drzewo życzeń" Katherine Applegate - 

czyta Sławomir Pacek - YouTube 

→ Spróbuj narysować Dąb, który opowiada o sobie:  

Moja kora jest brunatnoszara i spękana, liście dość grube, wcięte, z ostro 

zakończonymi brzegami, korzenie mocne i rozległe. A jesienią mam 

najpiękniejszy kolor na całej ulicy. […] Kiedy nadchodzi październik, 

wyglądam, jakby ogarnął mnie wielki płomień. […]  

Bongo mówi, że jestem ciekawski i pewnie ma rację. Bongo jest wroną 

czarną. […] To moja najlepsza przyjaciółka. […] ona uważa, że jestem zbytnim 

optymistą, jak na stare drzewo. 

Ma rację. Jestem optymistą. 

Czy wiesz, kto to jest optymista? Czy to możliwe, żeby rysunkiem 

wyrazić czyiś optymizm lub czyjąś ciekawość? Postaraj się, żeby drzewo na 

Twoim rysunku wydawało się wesołe. Nadaj imię drzewu, które narysowałaś/-

eś. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4seFhgNX9E
https://www.youtube.com/watch?v=f4seFhgNX9E
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Rysunek drzewa, które ma już imię, możesz przynieść do Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Legionowie – zrobimy wspaniałą wystawę. 

 

 POROZMAWIAJ 

W książce Drzewo życzeń dąb łamie bardzo ważną zasadę: świadomie 

przemawia do ludzi. Postępuje tak, ponieważ chce zrobić coś ważnego; działa w 

słusznej sprawie. 

→ Zastanów się, czy przyroda może do nas przemawiać? Co usłyszelibyśmy od 

drzew, gdyby mogły mówić? Porozmawiajcie o tym, czy wystarczająco dobrze 

drzewa czują się w naszym towarzystwie. Jeśli nie, to co możemy zrobić, żeby 

to zmienić. 

 

Zadania dla ucznia: 

 

 ODKRYWAJ 

W książce tytułowe drzewo miało zostać ścięte, ponieważ przeszkadzało 

mieszkańcom okolicy. Dziś jesteśmy świadomi, jak ważną rolę odgrywają 

drzewa dla życia na Ziemi. Możesz przekonać się o tym, czytając informacje o 

dębie na tablicy przyrodniczej. 

→ Wybierz się na spacer. Obserwuj otaczającą Cię przyrodę. Czy widzisz 

gdzieś miejsca po wyciętych drzewach? A może pamiętasz jakieś drzewo, 

którego dzisiaj już nie ma? Zastanów się, jakie działania warto podjąć na rzecz 

ochrony przyrody w Twojej okolicy. 

Do której z poniższych dat jest najbliżej? Jak uczcisz ten dzień? 

23 września Dzień Spadającego Liścia 
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10 października Dzień Drzewa 

22 kwietnia Dzień Ziemi 

 

 DO DZIEŁA! 

Wysłuchaj fragmentu książki Drzewo życzeń "Drzewo życzeń" Katherine 

Applegate - czyta Sławomir Pacek - YouTube 

→ Spróbuj stworzyć obraz Dębu, który opowiada o sobie:  

Moja kora jest brunatnoszara i spękana, liście dość grube, wcięte, z ostro 

zakończonymi brzegami, korzenie mocne i rozległe. A jesienią mam 

najpiękniejszy kolor na całej ulicy. […] Kiedy nadchodzi październik, 

wyglądam, jakby ogarnął mnie wielki płomień. […]  

Bongo mówi, że jestem ciekawski i pewnie ma rację. Bongo jest wroną 

czarną. […] To moja najlepsza przyjaciółka. […] ona uważa, że jestem zbytnim 

optymistą, jak na stare drzewo. 

Ma rację. Jestem optymistą.  

Postaraj się, aby drzewo na Twoim obrazie było radosne. Jeżeli jest 

jesień, możesz spróbować wykorzystać do swojej pracy opadłe liście. Liście 

możesz wykonać też odrysowując swoją dłoń na czerwonym papierze. Do 

gotowego obrazu warto przyczepić małe karteczki lub fragmenty materiału, na 

których zapiszesz swoje życzenia. Nadaj imię drzewu, które stworzyłeś/-eś.  

Rysunek drzewa, które ma już imię możesz przynieść do Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Legionowie – zrobimy wspaniałą wystawę. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f4seFhgNX9E
https://www.youtube.com/watch?v=f4seFhgNX9E
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 POROZMAWIAJ 

 Stare mądre drzewo odważyło się przemówić, ponieważ miało do 

opowiedzenia ważną historię. Zdobyło się na odwagę i zdradziło swój sekret 

Samar i Stephenowi. 

→ Zastanów się, jaką historię Ty możesz opowiedzieć. Czy w ostatnim czasie 

coś szczególnie Cię poruszyło? Może spotkałeś się z jakąś niesprawiedliwością? 

Jak wtedy zareagowałeś? Czy dzisiaj zrobiłbyś to samo?  

A jeśli wolisz słuchać, porozmawiaj z bliskimi, z pewnością mają wiele 

doświadczeń, którymi chętnie się podzielą. W tym celu warto skorzystać z kart 

typu DiXit - wylosuj kilka kart i zastanów się, z którą z Twoich przygód Ci się 

kojarzą.  

Możecie skorzystać z kart metaforycznych Karty metaforyczne – Fresh View (f-v.pl) 

(kliknij LOSUJ w celu zmiany kart)  

 

 

https://f-v.pl/karty/

