
SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

I WCZESNOSZKOLNYM 

O DRZEWACH



BAJKA „FAŁSZYWE WYNIKI, CZYLI JAK WAŻNE SĄ
DRZEWA W MIEŚCIE”

Przed Wami scenariusz, który w całości został poświęcony zagadnieniom zieleni w miastach i jej roli
w utrzymaniu dobrego klimatu miast. Jak zawsze, na samym początku proponujemy Wam przeczytać
bajkę, którą stworzyliśmy w partnerstwie z UNEP/GRID-Warszawa, ośrodkiem afiliowanym przy
Programie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Bajka ma tytuł "Fałszywe wyniki, czyli jak ważne
są drzewa w mieście" i opowiada dzieciom o niesamowicie zawiłych pomiarach czystości powietrza
w mieście, w których uczestniczyła pewna grupa wolontariuszy, ale też kilku przeciwników zieleni
miejskiej. 

KLIMAT MIAST: KOLOROWANKA-ZGADYWANKA

Wyobrażaliście sobie kiedyś, jakie byłoby życie bez drzew? Czy klimat i Wasze samopoczucie nie
zmieniłyby się? Za pomocą grafiki “Klimat miasta” oceńcie, jaką rolę pełnią drzewa w mieście.

Zastanówcie się i wskażcie, w których miejscach, zaznaczonych na grafice kółkami, jest chłodno,
ciepło, bardzo ciepło lub gorąco. Pomyślcie, czy bardziej nagrzewa się asfalt, chodnik czy trawa. Czy
większy chłód odczuwa się w cieniu czy na słońcu? Dobierzcie odpowiednie kolory do zamieszczonej
na grafice skali i pokolorujcie ją. Wypełnijcie kółka odpowiednimi kolorami obrazującymi chłód,
ciepło, duże ciepło i upał, zgodnie z kolorami, jakie wybraliście na skali.

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Bajka_Fa%C5%82szywe-wyniki.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Bajka_Fa%C5%82szywe-wyniki.pdf


W upalne dni w mieście próbujemy szukać schronienia wśród drzew, w parku, nad wodą. Na pewno
zauważyliście, że obecność drzew sprawia, że jest nam chłodniej, a upał mniej nam dokucza. Wiecie
dlaczego? Temperatura powietrza jest znacznie niższa w sąsiedztwie drzew, krzewów i trawy. Warto
zadbać o to, aby w naszym mieście było ich więcej, bo są one naszymi pomocnikami w upalne dni.
Szczególnie warto dbać o największe drzewa, gdyż to one, ze względu na dużą koronę i dużą liczbę
liści, najbardziej nas chłodzą i przynoszą najwięcej korzyści. Do spadku temperatury przyczynia się
nie tylko rzucany przez drzewa cień. Liście wydzielają parę wodną, dzięki czemu drzewa działają
trochę jak klimatyzator, ochładzający powietrze wokół siebie. 

Jakie jeszcze korzyści przynosi zieleń w mieście?
• zmniejsza hałas,
• jest schronieniem dla ptaków i owadów,
• poprawia nasze samopoczucie,
• poprawia jakość powietrza, którym oddychamy.

Drzewa, które spotykamy na naszej drodze, potrafią przyprawić o zawrót głowy. Jest ich tak wiele,
każde niemalże inne. Jak je rozróżnić? Poznajcie z nami różne gatunki drzew, by następnym razem
szybciej je rozpoznać. 

Ułóżcie na dywanie ilustracje przedstawiające wybrane gatunki drzew: brzozę, kasztanowiec, dąb,
klon, lipę, modrzew, sosnę. Poinformujcie dzieci, że za chwilę przeczytacie wierszyki o tych 

Kolorowankę możecie pobrać tu: https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.2.1.pdf

KAŻDE DRZEWO JEST INNE. WSZYSTKIE DRZEWA SĄ
WAŻNE.

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.2.1.pdf


Ilustracje drzew można pobrać tu: https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.8.2.pdf, 
a wierszyki tu: https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.8.1.pdf 

UCZYMY SIĘ ROZPOZNAWAĆ DRZEWA

drzewach, a one będą musiały odgadnąć nazwę i rozpoznać drzewo na obrazku. Przeczytajcie
wierszyki z drzewami w roli głównej. Dzieci mogą dokończyć wierszyk, podając nazwę drzewa
chórem lub podnosząc rękę i odpowiadając indywidualnie. Poproście, aby to dziecko, które
prawidłowo zgadło nazwę drzewa, podeszło do Was, podniosło wysoko ilustrację i przymocowało ją
do tablicy.

Po zakończeniu przedstawiania wszystkich gatunków drzew podsumujcie zajęcia. Zadajcie pytanie,
które z drzew było liściaste, a które iglaste, które zmieniło kolor na jesień, a które zrzuciło liście lub
igły. Dzięki temu utrwalicie wiedzę dzieci oraz ułatwicie rozpoznawanie podobieństw i różnic
między poszczególnymi gatunkami. Ważne, aby w trakcie zajęć podkreślić, że wszystkie drzewa są
istotne. Nie ma drzew bardziej i mniej ważnych. Po zakończeniu cyklu zajęć o drzewach wybierzcie
się na spacer i zaobserwujcie, które gatunki drzew występują w najbliższej okolicy.

Do dyspozycji macie tzw. klucz do rozpoznawania drzew. To pomoc do nauki rozpoznawania drzew
– naszych miejskich bohaterów. Drzewa, które są szczególnie odporne na warunki panujące 
w mieście, są także naszymi pomocnikami w walce o czyste powietrze. Z klucza nauczycie się
rozpoznawać je, patrząc na ich sylwetkę, liście, owoce, nasiona i kwiaty. Koniecznie wybierzcie się
na spacer i przetestujcie klucz w terenie! Aby sprawdzić swoją wiedzę, odpowiedzcie na pytania
znajdujące się na karcie pracy.

Karty pracy możecie pobrać tu: https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.3.2.pdf, a klucz do
rozpoznawania drzew - tu: https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.3.1.pdf

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.8.2.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.8.1.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.3.1.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.3.2.pdf


WYBIERAMY SIĘ NA SPACER

Po zapoznaniu się z podstawowymi gatunkami drzew weźcie ze sobą klucz do rozpoznania drzew 
i ruszcie na spacer! Dzieci można podzielić na kilka grup. Każda z nich będzie miała 25 – 30 minut,
aby policzyć wszystkie gatunki drzew w Waszym ogródku. Przed rozpoczęciem gry upewnijcie się, że
wszystkie drzewa rosnące na danym terenie są w naszym kluczu do rozpoznawania drzew. W czasie,
gdy dzieci będą liczyć drzewa, przejdźcie po ogródku i zanotujcie, ile jakich drzew tam rośnie. Gdy
wszystkie drużyny wykonają zadanie, wspólnie sprawdźcie wyniki.

JAKIE DRZEWA ZNASZ?

Dzieci ustawiają się w kole i naśladują szum lasu (ręce unoszą do góry, kołyszą się na boki).
Wszyscy mówią "szszsz..." W środku koła stoi jedno dziecko z zawiązanymi oczami -
„ciuciubabka”. Po kilku ruchach dzieci opuszczają ręce i stoją w bezruchu. 

Ciuciubabka wolno przesuwa się w kole i dotyka któreś z dzieci mówiąc: „Szumi las, szumi
las, wymień drzewo, które znasz”. Dotknięta osoba wymienia nazwę drzewa, które dzieci
rozpoznawały w poprzedniej grze. Zabawa przebiega do momentu, póki któreś z dzieci nie
wymieni żadnej nazwy.

DO CZEGO DRZEWA SĄ POTRZEBNE?

Podzielcie dzieci na dwie grupy: dzieci - drzewa i dzieci - zwierzęta. Drzewa rozstawcie na
dużej przestrzeni. Zwierzęta mogą żyć, oddychać, odżywiać się tylko obok drzewa. Na dany
znak zwierzęta przebiegają od drzewa do drzewa (szukają nowego pokarmu). W trakcie
zmiany drzewa dzieciom nie wolno oddychać (następuje unaocznienie niezbędności drzew 
i produkowanego przez nie tlenu do oddychania). Wy jesteście leśnikami, którzy ścinają
drzewa (na meble, gazety, zeszyty, z powodu budowy drogi, na opał itd.). 

W trakcie zabawy zmniejsza się liczba drzew, robi się coraz ciaśniej wokół drzew
pozostałych. Zwiększa się też odległość do pokonania na wstrzymanym oddechu.



PŁASKORZEŹBA DRZEWA

utrwalicie wiedzę o budowie drzewa,
rozbudzicie chęć do obserwacji drzew, 
rozwiniecie dokładność i precyzję wykonania pracy.

Teraz czas na pracę plastyczną! Zróbcie z dziećmi płaskorzeźbę drzewa przy pomocy jedynie gliny i
wykałaczki. Praca jest doskonałym wsparciem tematu drzew i zieleni w mieście. Porozmawiajcie z
dziećmi o tym, czego już się nauczyły o drzewach podczas zajęć. Niech spróbują podsumować, jakie
zadania spełniają drzewa (np. oczyszczanie i chłodzenie powietrza). 

Dzięki tej aktywności:

Teraz czas na pracę plastyczną!  Kawałek gliny wymodelujcie w rękach na wzór okrągłego
placka. Połóżcie go na stole i lekko wałkujcie do uzyskania gładkiej powierzchni. Za
pomocą miseczki lub kubka wytnijcie z placka okrągły kształt. Na powierzchni gliny
narysujcie pień drzewa i gałęzie.

Pozostawcie ten kształt nietknięty, natomiast dookoła, jako tło, stwórzcie dowolny wzór.
Najprostszym wzorem są ciasno rozłożone wgłębienia – mogą układać się w koło lub inne
figury geometryczne. Zamiast wgłębień można też zrobić równoległe rowki. Pamiętajcie
tylko o tym, że ruchy powinny być delikatne, a wzorki nie powinny być zbyt głębokie,
żeby w pracy nie powstawały dziury.



Posadź różne drzewa. Wyścig polega na przejściu 10 m po trzech deseczkach o wymiarach,
30 cm długości i 12 cm szerokości. Drużyna powinna wybrać 3 osoby. Każda z nich będzie
musiała dotrzeć z 1 drzewem (przedmiotem przypominającym sadzonkę, np. patyk) do
nowego lasu. Każda z wybranych osób staje na dwóch deseczkach, trzecią trzymając w ręku.
Na hasło „Start” wolną deseczkę kładzie przed sobą i wykonuje pierwszy krok. Następnie
podnosi pozostałą z tyłu deseczkę i znów kładzie ją przed sobą. Przez cały czas tego wyścigu
przenosi się do przodu jedną wolną deseczkę, co pozwala stawiać kroki i posuwać się do
mety. Podczas wyścigów należy przestrzegać zasady, aby żaden z zawodników nie stanął
nogą na ziemi, obok deseczki. Jeśli się komuś to zdarzy, rozpoczyna wyścig od początku. Po
dotarciu na miejsce należy włożyć do miski 3 "drzewa".

PODCHODY Z DRZEWAMI W TLE

A teraz kolej na podsumowanie. Żeby nie było ono monotonne, proponujemy zakończyć zajęcia
podchodami, które składają się z kilku małych wyzwań. Podchody można zrobić również w formie
gry rywalizacyjnej, a dzieci podzielić na dwie lub więcej grup. 

Posprzątajmy las. Rozrzućcie różnorodne śmieci po całym podwórku szkolnym/ogródku
przedszkolnym. Dzieci powinny pozbierać śmieci i je posegregować na 5 kupek, zgodnie z
zasdami segregacji.

Ratujmy drzewa zagrożone wyginięciem. Dzieci mają za zadanie przerzucić z jednej miski do
drugiej 20 gr ziarenek. Do miski wrzucamy mieszankę czarnego i czerwonego pieprzu lub
innych ziarenek (np. cieciorkę, ryż). Dzieci pałeczkami mają złapać czerwony pieprz i
przerzucić do drugiej miski. W grupie mniejszych dzieci mogą sprawdzić się orzechy, zamiast
pałeczek wykorzystajcie łyżkę.



Tworzymy hasło. Dzieci powinny wymyślić hasło zachęcające ludzi do ochrony lub sadzenia
drzew. Hasło powinno składać się  z minimalnie 3 a maksymalnie 6 słów. Gdy dzieci uzgodnią
hasło, powinny zapisać każde słowo na osobnej kartce. Następnie przykleić słowa do planszy,
zawieszonej na pobliskim drzewie. Na koniec zabawy dzieci wybiorą najciekawsze hasło.

Kto uratuje pradawną puszczę? Przygotujcie dwie nitki o długości 10-15 metrów lub dłuższe
(zależnie od liczby dzieci) i dwie chorągiewki. Dzieci stają w dwóch rzędach na linii startu.
Każdy w rzędzie trzyma swoją nitkę w prawej lub lewej ręce. Na Wasz sygnał rzędy biegną na
ratunek pradawnej puszczy i muszą jak najszybciej dotrzeć na linię mety. Przy czym starają
się zachować jak najostrożniej, aby nie zerwać trzymanej nici. Na mecie obiegają ustawioną
chorągiewkę i całym rzędem wracają na swoje miejsca, ustawiając się jak na początku.
Wygrywa drużyna, która wróciła na swoje miejsce szybciej i nie zerwała nitki.

globalne ocieplenie, 
leśne pożary,
wycinka lasów,
kwaśne deszcze,
wysychające mokradła,
susze i powodzie,
wymieranie gatunków roślin i zwierząt,
zaśmiecenie lasów.

Tarcza zagrożeń. Dzieci otrzymują tarczę i karteczki z najważniejszymi zagrożeniami dla
drzew i lasów. Po uzgodnieniu w swojej drużynie przyklejają na tarczy karteczki tak, aby
środek tarczy zajmował najbardziej frapujący dzieci problem. 

Wśród przedstawionych zagrożeń będą: 

Moje drzewo jest ... Dzieci otrzymują ankietę,
wybierają jedno drzewo w ogródku i na
podstawie badań wpisują odpowiedzi do
ankiety. Do odpowiedzi na pytania będzie
potrzebny centymetr krawiecki oraz lupa. 

Anietę można pobrać tu - https://www.culturelab.pl/wp-
content/uploads/2020/08/podchody_ankieta.pdf

Tarczę można pobrać tu: https://www.culturelab.pl/wp-
content/uploads/2020/08/podchody_tarcza.pdf, a karty
- tu: https://www.culturelab.pl/wp-
content/uploads/2020/08/podchody_zagrożenia.pdf

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/08/podchody_ankieta.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/08/podchody_ankieta.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/08/podchody_tarcza.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/08/podchody_tarcza.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/08/podchody_zagro%C5%BCenia.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/08/podchody_zagro%C5%BCenia.pdf


Skradziony meldunek. Wydrukujcie kilka
kartek z "dobrymi wskazówkami" dla
dzieci od drzew (w zależności od liczby
drużyn, dla każdej drużyny jedna kartka).
Kartki rozerwijcie na 4-8 części 
i rozłóżcie po podwórku. Dzieciom
wytłumaczcie, że kłusownik wykradł
ważne wskazówki. Po przeczytaniu
podarł i ukrył je gdzieś w pobliżu
(podajcie dzieciom odcinek). Każda
drużyna powinna pozbierać fragmenty
kartki w swoim kolorze. Zadaniem
drużyny jest odnalezienie i odczytanie
wskazówki. 

Czy powietrze waży? W tej zabawie dzieci odpowiadają na pytanie, czy powietrze ma swój
ciężar. Aby się o tym przekonać, dzieci budują specjalna wagę. Nadmuchują dwa balony 
i przywiązują je do kijka - po obu stronach, tak aby go zrównoważyć ( jak waga). Następnie
szpilką robimy małą dziurkę w jednym z balonów ( poniżej miejsca, w którym jest
przywiązany), aby powietrze mogło powoli uchodzić. Należy obserwować, co będzie się
działo z naszą „wagą”. Co waży więcej- balon pusty, czy wypełniony powietrzem.

Drzewo spełnionych marzeń. Dzieci piszą życzenia, dzięki którym mogą pomóc drzewom.
Dostają kilka pustych pudełek po zapałkach. Mogą je okleić i udekorować w dowolny
sposób. Następnie wkładają swoje życzenia do pudełek i wieszają je na drzewie
spełnionych marzeń.

Dobre wskazówki można pobrać tu:
https://www.culturelab.pl/wp-
content/uploads/2020/08/podchody_wiadomości.pdf

https://www.culturelab.pl/wp-%0Acontent/uploads/2020/08/podchody_wiadomo%C5%9Bci.pdf



