ZAŁĄCZNIKI
Karty pracy do wykorzystania

Treść baśni
„Dlaczego niebo jest daleko?”
według bajki Afrykańskiej
Dawno, dawno temu niebo było w zasięgu ręki i posiadało cudowną właściwość. Dzięki
niemu ludzie nie musieli pracować, żeby się wyżywić. Kiedy zgłodnieli, chwytali kawałeczek nieba i go zjadali.
Ale pewnego dnia niebo się rozgniewało, ponieważ ludzie przestali je szanować. Często
odrywali sobie duże kawałki chmury lub księżyca, których nie zjadali do końca, a to, co
zostało, wyrzucali potem do śmieci.
Niebo ich ostrzegło: jeżeli nadal będą je marnować, to sobie pójdzie!
Ludzie trochę się tym przejęli i znowu zaczęli się z nim liczyć. Ale minęły lata i ostrzeżenie
nieba stało się już tylko odległym wspomnieniem.
Któregoś dnia pewna zachłanna kobieta urwała sobie ogromny kawał nieba. Jadła go cały
dzień, lecz nie mogła skończyć. Wezwała męża, ale i on nie zdołał zjeść wszystkiego. Zwołała więc wszystkie swoje przyjaciółki i wszystkich mieszkańców wioski, nic to jednak nie
dało… Nie wiedzieli już co robić, a więc to, co zostało, wyrzucili dyskretnie do śmieci. Niebo
jednak wszystko widziało i jego gniew nie miał sobie równych. Natychmiast wzniosło się
bardzo wysoko… po czym zniknęło ludziom z oczu.
Toteż od tamtego czasu ludzie muszą uprawiać ziemię i pracować, żeby się wyżywić!

Karta pracy Ucznia 1
Dlaczego niebo jest daleko?
Dawno, dawno temu niebo było w zasięgu ręki i posiadało cudowną właściwość. Dzięki
niemu ludzie ______________________________, żeby się __________________. Kiedy
___________________, chwytali kawałeczek nieba i go __________________.
Ale pewnego dnia niebo się rozgniewało, ponieważ ludzie przestali je szanować. Często
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odrywali sobie duże kawałki chmury lub księżyca, których ________________________
____________, a to, co zostało, wyrzucali potem do ___________________.
Niebo ich ostrzegło: jeżeli nadal będą je marnować, to sobie ________________!
Ludzie trochę się tym przejęli i znowu zaczęli się z nim liczyć. Ale minęły lata
i ostrzeżenie nieba stało się już tylko odległym wspomnieniem.
Któregoś dnia pewna zachłanna kobieta urwała sobie ogromny kawał nieba. __________
__________________________________, lecz nie mogła skończyć. Wezwała męża, ale
i on nie zdołał _______________wszystkiego. Zwołała więc wszystkie swoje przyjaciółki i wszystkich mieszkańców wioski, nic to jednak nie dało... Nie wiedzieli już, co robić,
a więc to, co zostało, wyrzucili dyskretnie do _______________. Niebo jednak wszystko
widziało i jego _________________ nie miał sobie równych. Natychmiast wzniosło się
bardzo, bardzo, bardzo wysoko... po czym zniknęło ludziom z oczu.
Toteż od tamtego czasu ludzie muszą uprawiać ziemię i pracować, żeby się wyżywić!

Karta pracy Ucznia 2
Karta pytań do baśni pt. „Dlaczego niebo jest daleko?”
Ta stara afrykańska bajka jest zadziwiająco nowoczesna w swoim ekologicznym przesłaniu.
Wszystkie tradycje oddziedziczone po naszych przodkach zwracają uwagę na konieczność
okazywania szacunku ziemi, wodzie, drzewom, zwierzętom.
W zeszycie zapisz w punktach swoje odpowiedzi na poniższe pytania i przygotuj się do
dyskusji.
1. Czy współczesne społeczeństwa zapomniały o konieczności okazywania szacunku naturze? Jak myślisz, dlaczego używamy natury tak, jakby była naszą własnością?
2. Do czego prowadzi bezmyślna konsumpcja? Co się stanie, gdy natura się zbuntuje i…
niebo będzie jeszcze dalej?
3. Jaką relację człowieka do natury przedstawia baśń?
4. Dla środowiska naturalnego „nie ma drobnych gestów, kiedy je wykonuje sześćdziesiąt
milionów ludzi”. Jakimi środkami – Twoim zdaniem – można by chronić i ratować naszą
planetę? Które ze swoich zachowań jesteś gotowa(y) zmienić?
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