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Opowieści o małej jabłonce. Jak wszystko się zaczęło, Ludwig Hellmann 

Opowieści o małej jabłonce. Jak drzewko stało się drzewem, Ludwig Hellmann 

 

Zadania dla przedszkolaka: 

 

 ODKRYWAJ 

Wybierz się na spacer z dziadkami, rodzicami lub grupą przedszkolną i 

nauczycielem. Obserwujcie otaczającą Was przyrodę. Zwróćcie uwagę na to, w 

jakiej relacji żyją zwierzęta, owady i rośliny. Czy pomagają sobie wzajemnie? 

Może uda się zaobserwować dzięcioła, który zdobywając pokarm, jednocześnie 

oczyszczając drzewo z pasożytów? Albo pszczoły i trzmiele, które zapylają 

kwiaty? 

→ Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do MBP w Legionowie 

m.in. po książki:  

 Anatomia Natury. Ciekawostki ze świata przyrody, Julia Rothman 

 O drzewach i ich mieszkańcach, Wojciech Gil 

 Jak to działa? Świat zwierząt, Patrycja Zarawska 

 Jak to działa? Świat roślin, Patrycja Zarawska 

  Pszczoły, Piotr Socha 

 

        POROZMAWIAJ 

Malutka jabłonka, która dopiero co wykiełkowała, może liczyć na 

wsparcie przyjaciół. Chronią ją przed żarłocznym ślimakiem, dają cień w upalny 

dzień. 

→ Zastanów się i porozmawiaj ze swoimi bliskimi lub kolegami i koleżankami, 

kto jest wsparciem dla każdego z Was, z kim możecie porozmawiać na ważne 

tematy, kto pomoże Wam w trudnej sytuacji. Może to być członek rodziny lub 
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społeczności przedszkolnej. Niech każdy zapisze imię/imiona osób, którym ufa, 

a swoją kartkę zachowa.  

 

    DO DZIEŁA! 

W Opowieściach o młodej jabłonce klon i jabłonka zaprzyjaźniają się. 

Doświadczony klon służy wsparciem i radą, odpowiada na niekończące się 

pytania młodego drzewka. Ich rozmowy i przygody dostarczają im różnych 

emocji: radości, smutku, zadumy itp.  

→ Pobawcie się i porozmawiajcie o uczuciach klonu: 

Rzućcie kostką do gry i sprawdźcie, ile oczek wypadło. Następnie liczbę 

oczek przyporządkujcie odpowiednio do oczu, ust oraz nosa, i narysujcie  je na 

liściu klonu. Co wyraża twarz, która powstała? W jakim nastroju jest klon? Co 

mogło wprawić go w taki nastrój? 

 

Źródło: Pixabay 
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Zadania dla ucznia: 

 

 ODKRYWAJ 

 
Wybierz się na spacer z dziadkami, rodzicami lub klasą i nauczycielem. 

Obserwujcie otaczającą Was przyrodę. Zwróćcie uwagę na to, w jakiej relacji 

żyją zwierzęta, owady i rośliny. Czy pomagają sobie wzajemnie? Może uda się 

zaobserwować dzięcioła, który zdobywając pokarm, jednocześnie oczyszczając 

drzewo z pasożytów? Albo pszczoły i trzmiele, które zapylają kwiaty? 

→ Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do MBP w Legionowie 

m.in. po książki:  

 Anatomia Natury. Ciekawostki ze świata przyrody, Julia Rothman 

 O drzewach i ich mieszkańcach, Wojciech Gil 

 O czym szumią drzewa, Peter Wohlleben 

 Wszystko o… pszczołach, Jack Guichard, Carole Xénard 

 Jak to się dzieje w przyrodzie, Steve Parker 

 

 

 POROZMAWIAJ 

Jabłonka początkowo niechętnie przyjmowała rady od starszych drzew - 

choć miała dwa listki, uważała, że jest wystarczająca duża. Co  myślisz o takiej 

postawie? Czy zdarzyło Ci się, że ktoś odrzucił Twoją pomoc? Jakie to uczucie? 

Spróbuj je nazwać.  

→ Ze swoimi bliskimi lub osobami w klasie pobaw się w odgrywanie ról. 

Pamiętajcie, że asertywność to obrona swoich praw z jednoczesnym 

szanowaniem praw naszych rozmówców.  

Propozycje scenek:  

 Nauczyciel i uczeń: nauczyciel prosi Cię o udział w projekcie. Wiąże się 

to z dodatkowymi godzinami, które musisz spędzić w szkole. Brakuje Ci 
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na to czasu, ponieważ rodzice zapisali Cię na wymarzone zajęcie 

pozalekcyjne. 

 Uczniowie: osoba z Twojej klasy zwraca się do Ciebie z prośbą o pomoc 

w nauce w najbliższą sobotę. Masz już plany na ten dzień. Czy uda się 

Wam znaleźć rozwiązanie? 

 Rodzic i dziecko: bardzo chcesz wziąć udział w przyjęciu urodzinowym 

jednej z osób z Twojej klasy. Niestety Twoi rodzice nie zgadzają się. 

Jakich argumentów użyjesz, żeby ich przekonać? 

Po każdym wystąpieniu uczestnicy, którzy wcieli się w jakieś role, powinni 

powiedzieć, co czuli podczas odgrywania scenki. 

 

DO DZIEŁA! 

 Młodej jabłonce pomagały leśne stworzenia. Chroniły ją przed 

szkodnikami, uczyły, jak zdobyć przyjaźń. W opowiadaniu zwierzęta i rośliny 

pomagają sobie wzajemnie. Dają nam w ten sposób dobry przykład, który warto 

naśladować.   

Codziennie korzystamy z dobrodziejstw, które mamy dzięki roślinom, owadom i 

zwierzętom. Może powinniśmy im podziękować? Tylko jak? 

→ Każdy może zatroszczyć się o otaczającą nas florę i faunę. Gdy dajemy 

schronienie owadom, dbamy również o rośliny, a także walczymy ze 

szkodnikami. Zbuduj hotel dla owadów. 

Możesz go wykonać w domu z rodzicami lub w szkole podczas lekcji. Aby 

dowiedzieć  się, jak to zrobić i wybrać możliwy do zrealizowania projekt 

domku, wpisz w wyszukiwarkę: Jak zrobić hotel dla owadów.  

My polecamy poradnik Zbuduj hotel dla zapylaczy - Greenpeace Polska 

Należy pamiętać, że konstrukcja powinna mieć co najmniej 18 cm 

głębokości. A po więcej cennych informacji warto zajrzeć do naszego wywiadu 

z Markiem Dudkiem, prezesem stowarzyszenia „Nasze pszczoły” Wywiady z 

ekspertami (google.com) 

 

https://www.greenpeace.org/poland/dzialaj/zbuduj-hotel-dla-zapylaczy/
https://sites.google.com/view/cosieroiwlegionowie/wywiady-z-ekspertami#h.hbhjt3lv7v1k
https://sites.google.com/view/cosieroiwlegionowie/wywiady-z-ekspertami#h.hbhjt3lv7v1k

