
Co  zawdzięczamy drzewom? 



Drzewa to rośliny, które mają gruby, zdrewniały 

pień, pozwalający im rosnąć wysoko i mieć 

dobry dostęp do światła. 



Wytwarzają tlen potrzebny do życia 

wszystkim żywym organizmom. 



To schronienie dla zwierząt i mieszkanie 

ptaków. 



Owoce drzew są pokarmem zarówno ludzi,  

jak i zwierząt. 



Z drzew otrzymujemy materiał,                          

z którego budujemy domy i meble … 



…dają też materiał do produkcji papieru,  

z którego mamy książki, czasopisma, 

zeszyty, kartki i karteczki. 



W upalny, słoneczny dzień pod 

drzewem znajdziemy cień i ochłodę. 



https://learningapps.  

org/1140325 

 

 

 

Spróbuj rozpoznać drzewa przedstawione 
na obrazkach, wykonując ćwiczenie                       
w programie learningapps 

https:///
https://learningapps.org/1140325
https://learningapps.org/1140325


Te ogromne drzewa 

to sekwoje. 

Sekwoje to 

najwyższe 

drzewa na 

świecie. Mogą 

osiągać 

wysokość nawet 

do 100 metrów. 



Bonsai to karłowate drzewo 
w naczyniu, 

sztuka bonsai to 
miniaturyzowanie drzew lub 

krzewów uprawianych  

w odpowiednio dobranych, 

płaskich pojemnikach. Efekt 

ten jest uzyskiwany poprzez 

specyficzne przycinanie oraz 
pielęgnację. 



Wierzba zielna 

To najmniejsze drzewo na świecie. Mierzy zaledwie 

kilka centymetrów wysokości. W Polsce można ją 

spotkać w górach: Sudetach i Tatrach. 



Wiele drzew rosnących w zwarciu to las 

Lasy, w których jest przewaga drzew iglastych, 

np. sosny, jodły, świerki, modrzewie, to lasy 

iglaste.       
 



Lasy, w których jest przewaga drzew 

liściastych, np. buki, leszczyny, dęby, olchy, 

kasztanowce, to lasy liściaste. 

 



Lasy, w których ilość drzew iglastych  

i liściastych jest podobna, nazywamy lasami 

mieszanymi. 



Posadź go za oknem swoim. A gdy w bombki go 

ustroisz, to na Boże Narodzenie, 

choineczka, jak marzenie, będzie trwać przez 

długie lata - piękna za twój trud zapłata. 

 

 
ŚWIERK 



Mogą lat siedmiuset dożyć. 

Białowieża w nie zamożna. 

Ich owoce to żołędzie, 

z których ludki zrobić można. 

 

 
DĄB 



Pięknie pachnie, gdy latem zakwita. Pyszna z niej herbata, kiedy mróz 

zazgrzyta. 

 

LIPA 

Co można zrobić z gałązek brzozy, miotłę, kobiałkę, czy żłób dla kozy? 

 

MIOTŁĘ 



Jej kwiaty dobre na poty, drewno natomiast na skrzypce. 

Z jej kwiatów smaczny miód złoty pachnie nam czerwcem i lipcem. 

 

 

 LIPA 

Na gałązkach kotki, bazie świt marcowy srebrzy. Mają je w koronach swoich 

nasze polskie... 

 

 WIERZBY 



Każdy ptak ją zimą chwali, bo daje mnóstwo smacznych korali. 

 

 

 JARZĘBINA 

Zimą i latem kora jej biała, zielone liście w kształcie serduszka. 

Gdyby te liście też białe miała, to wyglądałaby jak staruszka. 

 

 

 BRZOZA 



Na pewno jałowiec widzieliście. Czy rosną na nim igły, czy liście? 

 

 

 

 

IGŁY 

Z czego się kosze na grzyby plecie, kiedy przychodzi jesień po lecie? 

 

 

 

 

WIKLINA 



Drzewa nigdy nie umierają ze starości. 

Zwierzęta, choroby i ludzie to ich zabójcy. 



Liście wielu gatunków drzew przybierają jesienią 

kolory złota, ognistej czerwieni, słonecznych 

pomarańczy lub czekoladowego brązu. Dzięki 

jesiennym barwom drzew podziwiać możemy 

złotą polską jesień. 

 

Liście topoli, brzozy, klonu czy jesionu zmieniają 

barwę na żółtą. 



         Liście buku i dębu zmieniają kolor  

z zielonego na złocistobrązowy  i czerwony.  



Modrzew to jedyne drzewo iglaste, którego 

igły jesienią stają się żółtozłote                        

i opadają na zimę. 
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