
Od nasiona, aż po drzewo sędziwe
W lesie każde drzewo zaczynało kiedyś jako
małe nasiono, by móc stać się potężnym
drzewem z koroną pełną zielonych liści. 
Z jakiego nasiona wyrosną poszczególne
gatunki drzew? Czy znasz kształt ich liści?
Spróbuj zebrać te informacje i połącz
odpowiednio poniższe zdjęcia - liść i nasiono do
poszczególnych gatunków drzew: brzoza, dąb,
buk, kasztanowiec.

W leśnym labiryncie  
Zwierzęta w lesie mają tak jak i my różne
mieszkania. Borsuk ze swoją rodziną
zamieszkuje norę z podziemnymi pokojami.
Rzekotce za dom służą liście drzew, na których
może się ochoczo kołysać. Puszczyk uwielbia
sędziwe drzewa wraz z przytulnymi dziuplami.
Pomóż naszym bohaterom dotrzeć do swoich
domów.

       Woda (butelka)
       Jedzenie (kanapka)
       Lornetka
       Apteczka
        Mapa
       Lupa
       Telefon
       Kurtka przeciwdeszczowa
       Worek na śmieci
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              LIŚĆ        NORA           DZIUPLA

Leśne radio 
Spacer leśnymi ścieżkami to okazja do poznania
niezwykłych dźwięków, których próżno szukać
w gwarnym mieście. Zwierzęta wydają
charakterystyczne odgłosy, dzięki którym wcale
nie musisz ich widzieć. Wystarczy, że
nadstawisz swoje przyrodnicze ucho. 
Zastanów się i napisz pod obrazkami, jakie
dźwięki kojarzą Ci się z poszczególnymi
zwierzętami.
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Tajemny kod natury
Przyroda jest pełna tajemnic. Bardzo wiele 
chce nam przekazać, jednak aby odczytać
zakodowaną w naturze wiadomość, musisz 
przy pomocy podanego klucza odgadnąć 
hasło. 
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Sudoku symbiozowej rodziny  
Jeśli jeszcze nie wiesz, w naszym Centrum
swoje historie opowiadają: Borsuk, Rzekotka,
Puszczyk i drzewo Buk. Nasi bohaterowie nie
lubią się rozstawać i spędzają wspólnie czas
tworząc jedną symbiozową rodzinę. Twoje
zadanie polega na rozwiązaniu leśnego sudoku,
aby w każdym rzędzie i kolumnie symbiozowa
rodzina była zawsze w komplecie.

Przyrodnicze bingo 
Nie czekaj ani chwili - wyrusz na poszukiwania
przyrodniczych elementów skrytych tuż obok,
w leśnych kniejach Lasu Wolskiego. Jeśli uda
Ci się odnaleźć jakiś element, zaznacz na karcie
do gry krzyżyk. Jeśli zaznaczysz linię w jednym
rzędzie, kolumnie lub skosie krzyknij głośno:
BINGO! Wygrałeś!

Sprawdź, jak dobrze przygotowany jesteś do
swojej leśnej wędrówki. Zaznacz, czy masz
wszystkie potrzebne rzeczy.

Drzewna wykreślanka 
W Lesie Wolskim to właśnie buki otaczają Cię
dookoła. Jeśli uważnie wytężysz swój wzrok,
dostrzeżesz także i inne gatunki tworzące ten
piękny las. W tym zadaniu musisz przyjrzeć się
uważnie, bo tak jak wśród buków w lesie, także
i tu wśród liter schowało się 11 gatunków
drzew: klon, grab, jodła, wiąz, kasztanowiec,
brzoza, buk, dąb, świerk, sosna, olsza. Imię i nazwisko
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Twoja podobizna

Dziennik Przyrodnika
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To ja, Puszczyk! Chciałbym Ci leśny wędrowcze dać

swoją radę: uważny przyrodnik podczas swoich

wędrówek musi cały czas nasłuchiwać otaczających

dźwięków lasu. 
Jeśli chciałbyś sprawdzić swój słuch, przygotowałem

dla Ciebie zadanie. Stań na środku Polany Wobra,

zamknij oczy i policz, ile różnych odgłosów udało 

Ci się usłyszeć. 
Postaraj się także odgadnąć, co lub kto wydawał

usłyszane przez Ciebie dźwięki. 

Swoje spostrzeżenia zanotuj poniżej. 
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Dzień dobry, kim jesteś? Bo mnie nazywają

Borsukiem! Witam Cię na mojej Polanie

Malczewskiego. Wędrujesz tak bez celu po

tym lesie, czy może masz chwilę, aby mi

pomóc? My, borsuki w poszukiwaniu

pożywienia przeczesujemy dno lasu,

napotykając wiele ciekawych nasion drzew.

Poniżej przygotowałem dla Ciebie rysunki

nasiona buka – bukwi, dębu – żołędzia oraz

coś wyjątkowego - nasiono kasztana. Pomóż

mi ich szukać, a obok rysunków możesz

zaznaczyć, które udało Ci się znaleźć.

   

Podglądaliśmy Cię podczas Twojej dzisiejszej

wędrówki! Bardzo dzielnie wykonywałeś kolejne

zadania, wykazując się wrażliwością na otaczające Cię

piękno przyrody Lasu Wolskiego! My, buki także

przygotowaliśmy dla Ciebie coś specjalnego – leśną

tęczę. Kora buków jest szara, a liście zielone, jednak 

w lesie to nie jedyne kolory! Twoje wyzwanie polega

na skompletowaniu barw z leśnej tęczy. Wyrusz więc

w kolorowy świat natury i odnajdź wszystkie kolory!

Na tęczy zanotuj co udało Ci się znaleźć. W domu nie

zapomnij kredkami pokolorować jej rysunku.

• Czerwony
• Pomarańczowy

• Żółty
• Zielony
• Niebieski
• Indygo
• Fioletowy
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Hop! Hop! Leśny włóczykiju! Tutaj jestem, kołysze
mnie wiatr na bukowym liściu. Jestem Rzekotką 
i jako jedyny płaz w Europie żyję na drzewach.
Chciałabym Cię czegoś nauczyć, czy jesteś na to
gotowy? Jeśli tak, to posłuchaj uważnie -
wybierając się do lasu warto wiedzieć jakie drzewa
Cię otaczają. Pomóż mi więc i sprawdź, ile drzew
o białej korze, czyli brzóz rośnie na Polanie Lea.
Mam też dla Ciebie wskazówkę: dookoła polany
wiedzie ścieżka. Możesz nią obejść całą polanę,
wtedy na pewno nie przeoczysz 
żadnego drzewa. 

  TUTAJ NAS 

 ZNAJDZIESZ!


