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Wiele drzew jest do siebie podobnych, 
Zielone liście posiada.  
W ich dziuplach ptak lub wiewiórka swoje zdobycze zajada. 
Jedno jest drzewo pod względem koloru wyjątkowe. 
Ma białą korę, nie tylko zimą, ale i latem i jesienią, i przez całą dobę. 
To drzewo rośnie w lesie, a nawet na polu, gdzie pasie się koza. 
To białe drzewo to nasza ukochana BRZOZA. 
 
 
 
Kiedy z kasztanów chcesz zrobić ludziki,  
Albo zwierzaki: krówki, koniki, 
Pędź do drzewa, co wiosną pięknie zakwitało, 
A teraz, w kolczastej torebce swój brązowy owoc wydało. 
Każdy jesienny wie to filmowiec, 
Że drzewo, którego szukasz to KASZTANOWIEC. 
 
 
 
Czy wiecie, że największym przysmakiem wiewiórki, 
Wielkiego żubra, dzika, a nawet małego ptaszka – sójki 
Są żołędzie? 
Gdy te zwierzęta chcą coś wziąć na ząb, 
Wiedzą, że muszą znaleźć rozłożysty DĄB. 
  
 
 
Jest drzewo iglaste, które na zimę w igłach pozostaje, 

A z jego wiosennych pędów wiele nalewek i syropków na kaszel powstaje. 

Lipa i brzoza bywa czasem zazdrosna, 

Że na kaszel i katar podobno najlepsza jest SOSNA. 

 
 
 
Gdy wiosenne dni nastają 
I pszczoły pysznego pyłku na miód szukają 
Lub kiedy babcia pachnących kwiatów szuka, 
Z których zimą zaparzy zdrową herbatkę dla swego wnuka. 
I babcia i pszczoła, niczym zgrana ekipa, 
Wiedzą, że w tym zadaniu pomoże im LIPA. 
 



 
 

 

 
 
 
W żółte, czerwone i pomarańczowe szaty polska jesień się odziewa, 
Między innymi za sprawą pewnego pięknego drzewa. 
To drzewo wytwarza zabawne skrzydlaki, 
Z których, po wyjęciu nasionka, długie noski robią sobie dzieciaki. 
To drzewo czyszczące powietrze nakręcił nie jeden dron. 
Czy wiecie o kim mówię? 
Tak, tak, to KLON. 
 
 
 
Drzewa iglaste, choinki tak zwane, 
Zielenią się nawet, gdy białym śniegiem są obsypane. 
Nie wszystkie iglaste drzewa w zielonej szacie pozostają. 
Są takie, co na zimę swoje igły zrzucają.  
Wyjątkiem, zrzucającym igły pośród wszystkich polskich drzew 
Jest nie kto inny, jak czyszczący z pyłów powietrze – MO…DRZEW! 
 
 
 


