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Drzewołazki, Cecylia Malik 

Zadania dla przedszkolaka: 

 

 ODKRYWAJ 

Antosia i Anielka poznały się nieopodal pięknego drzewa: Antosia 

umościła się wśród gałęzi jesionu, a Anielka huśtała się, śpiewając drzewu 

piosenkę.  

→ Podczas spacerów obserwuj drzewa, które mijasz. Czy znasz ich nazwy? 

Spróbuj wymyślić rymowankę lub piosenkę, oddającą nastrój, który udziela się 

Tobie podczas obcowania z przyrodą. Możesz szukać rymów z osobami, które 

Ci towarzyszą.  

*Poniżej piosnka Anielki, spróbuj ją zaśpiewać do wymyślonej przez 

siebie melodii:  

Ach, drzewo moje piękne, 

Szumisz i się srebrzysz. 

Mama mi mówiła, że robisz dla nas tlen 

I że się nie lenisz, tylko się zielenisz. 

Drzewo, wielkie drzewo, czy ty czasem śpisz? 

I o czym wtedy śnisz? 

Mama mi mówiła, że lubisz słodycze, słoneczne słodycze 

Może cię usłyszę, la la la. 

 

*Pomysł zaczerpnięty z książki Drzewołazki 

 POROZMAWIAJ 

W książce pojawia się zagadkowa bohaterka – drzewołazka Ludka. 

Udziela ciekawych wskazówek, a czasami zadaje pytania, które prowokują do 

dalszych poszukiwań. Ludka ma dużą wiedzę na temat wspinania się na drzewa. 

→ A jakie są Twoje zainteresowania? Opowiedz swoim towarzyszom o tym, co 

najbardziej lubisz robić, kim chcesz zostać, jak dorośniesz? Zapytaj innych, 

jakie mają uzdolnienia i na co chętnie poświęcają wolny czas. 
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 DO DZIEŁA!  

Wykonaj zielnik! Zaproś do zabawy inne osoby (można to zrobić z 

rodziną lub całą grupą przedszkolną) i wspólnie poszukajcie liści różnych 

drzew.  

Przepis na zielnik: 

1. Zbierz liście różnych drzew. 

2. Zasusz liście: 

 na około 14 dni włóż liść między gazety, 

 przyciśnij czymś ciężkim, np. książką, 

 zmieniaj gazety co kilka dni 

3. Poszczególne liście ułóż na kartkach z bloku technicznego (każdy na 

osobnej). Przymocuj je za pomocą taśmy klejącej lub pasków papieru. 

4. Opisz swoje zbiory. Uwzględnij: 

 Nazwę 

 Datę zbioru 

 Co można z zrobić z liścia lub z owoców drzewa, a którego 

pochodzi liść 

 Z czym kojarzy Ci się jego kształt 

 Stopień przydatności drzewa (z którego pochodzi liść) do 

wspinaczki 

 

 

Zadania dla ucznia: 

 ODKRYWAJ 

W trakcie spaceru przyglądaj się  drzewom. Zwróć uwagę, które drzewa 

wg Ciebie nadają się do wspinaczki, z którymi chętnie się zaprzyjaźnisz. Znajdź 

drzewo, które Ci się podoba i obejmij je, jeśli masz ochotę. Podobno przytulanie 

się do drzew pozytywnie wpływa na nasze zdrowie.  

A teraz zapraszamy do zabawy! Otwórz szeroko oczy, rozejrzyj się i 

znajdź drzewo: 

 na którym siedzi ptak, 
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 które jest najniższe/najwyższe, 

 które jesteś w stanie objąć rękami, 

 które jest zbyt grube, żeby je objąć, 

 mniejsze niż Ty, 

 z dziuplą, domkiem dla ptaków lub karmnikiem, 

 z owocami, 

 o nietypowym kształcie, 

 przewrócone. 

 

Aby wejść na drzewo należy dobrze się przygotować, m.in. trzeba mieć 

odpowiednie ubranie i buty. Jeżeli chcesz poznać zasady, jak bezpiecznie 

wspinać się na drzewa, koniecznie przeczytaj książkę Drzewołazki – wielu 

cennych wskazówek dla początkujących udziela tu Ludka – zagadkowa 

bohaterka. 

 

  POROZMAWIAJ 

Pewnego razu na pniu drzewa pojawia się pomarańczowa kropka 

namalowana farbą. Okoliczni mieszkańcy od razu wiedzą, jakie to będzie miało 

konsekwencje. Młodzi bohaterowie nie czekają długo. Postanawiają wziąć 

sprawy w swoje ręce i wspólnie z Ludką zaczynają działać: rozwieszają plakaty, 

organizują protest, zbierają podpisy pod petycją. Chcą ocalić jesion przed 

wycinką.  

→ Czy zdarzyło się Tobie angażować w akcję, która miała na celu ochronę 

przyrody? Może w Dniu Ziemi sprzątasz swoją okolicę? A może regularnie 

dbasz o naszą planetę?  

Porozmawiaj o tym w domu lub w klasie. Podzielcie się swoimi 

doświadczeniami i zastanówcie się, co jeszcze warto zrobić, jakie możecie 

podjąć działania na rzecz środowiska. 

 DO DZIEŁA! 

Wykonaj zielnik! Zaproś do zabawy inne osoby i wspólnie poszukajcie 

liści różnych drzew.  
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Przepis na zielnik: 

1. Zbierz liście różnych drzew. 

2. Zasusz liście: 

 na około 14 dni włóż liść między gazety, 

 przyciśnij czymś ciężkim, np. książką, 

 zmieniaj gazety co kilka dni 

3. Poszczególne liście ułóż na kartkach z bloku technicznego (każdy na 

osobnej). Przymocuj je za pomocą taśmy klejącej lub pasków papieru. 

4. Opisz swoje zbiory. Uwzględnij: 

 Nazwę 

 Datę zbioru 

 Do czego może się przydać/ co można z niego zrobić 

 Stopień przydatności drzewa (z którego pochodzi liść) do 

wspinaczki 

 

 


