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Już jesień!
Znużone latem słońce raz po raz chowało się za obłokami, kiedy chłodny wietrzyk 

zatrząsł kolorowymi liśćmi. Niektóre opadły z szelestem na ziemię, inne wesoło 

zatańczyły w koronach drzew. Jesienią Las Szwarcwaldzki mieni się wszystkimi 

odcieniami ciepłych barw. Czerwona, złocista, brązowa. Ach, jak pięknie potrafi malować 

przyroda!

Wysoko w oddali słychać odgłos ptaków wybierających się w podróż do ciepłych krajów. 

Leśni mieszkańcy powoli gromadzą ulubione przysmaki, szykując swoje norki i dziuple do 

nadejścia zimy. Nasi przyjaciele także nie próżnują!

Niedźwiedź Wojtek od samego rana grabił liście, które zdążyły już pokryć całe 

podwórko, a Jeż Ignacy naprawiał stary, spróchniały płot. Sowa Anna przy okazji 

porządków zbierała kolorowe liście, tworząc z nich prawdziwe jesienne bukiety!
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Jakie to drzewo?
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Zaproś tatę lub mamę do wspólnego zbierania 

jesiennych liści. Czy potrafisz rozpoznać gatunki 

drzew, z których pochodzą? Dopasuj je do rysun-

ków. Czy udało ci się odnaleźć wszystkie?

Klon Dąb

Kasztan Lipa



Po pracowitym poranku leśna brygada postanowiła wybrać się na przechadzkę. 

Jesienny las pachnie wilgotną trawą, w której kryją się prawdziwe smakołyki. 

Chowają się w zakamarkach i tylko wytrawny tropiciel potrafi je zauważyć.

- Mam borowika! – krzyknął radośnie Ignacy.

- Skąd wiesz, że to borowik, a nie prawdziwek? – zapytała Anna.

- Ha, ha, ha! – roześmiał się Ignacy. – To przecież to samo!

- Oj – westchnęła wyraźnie zmieszana Sowa. – Ale ja też coś widzę! Tam, pod krzaczkiem! 

Zobaczcie, jaki wspaniały kapelusz! – wykrzyknęła zachwycona.

Już miała schylić się po czerwonego grzybka, kiedy Niedźwiedź Wojtek zastąpił jej drogę.

- Aniu, muchomory są trujące! – nastroszył się.

- To dlaczego mają takie piękne kapelusze? – zaciekawiła się Sowa.

- Żeby ozdabiać las i żeby było wiadomo, że nie można ich zrywać - odparł spokojnie.

- Chyba muszę się jeszcze wiele nauczyć o grzybach – przyznała.
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Grzybobranie
Z koszami pełnymi leśnych skarbów wesoła gromadka kierowała się do domu. 

Po drodze rozprawiali, jakie pyszności można przygotować z grzybów i jak 

zbudować ozdoby z kasztanów, szyszek i żołędzi.
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Nie wszystkie grzyby są jadalne! Pomóż Sowie 

Annie rozpoznać, które można bezpiecznie 

zrywać i cieszyć się ich smakiem. 

Zakreśl je ołówkiem.

Borowik Kurka Koźlak

Muchomor Maślak



Leśna łamigłówka
Jesienią pogoda bywa kapryśna! Na szczęście Las Szwarcwaldzki daje schronienie 

wielu roślinom i zwierzętom. Zgadnij, co przedstawiają rysunki, a rozwiążesz rebus. 

Zaczęło zmierzchać, kiedy leśna drużyna zdecydowała się rozejść do swoich domków. 

Jednak zanim się rozstali, Niedźwiedź Wojtek zaniepokoił się.

- Gdzie jest Hanna? – zapytał.

- Nie widziałam jej cały dzień – odparła Anna.

- Chodźmy jej poszukać – zadecydował Jeż Ignacy. – Robi się ciemno.

- Haniu! Haniu! – wołali raz po raz. Przeszukiwali okolicę, nie mogąc odnaleźć 

przyjaciółki.

5

Mary

nogrona Muc

W   ka rno



Pomóż leśnej brygadzie odnaleźć Wiewiórkę Hannę!  
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- Jesteś, Haniu! – ucieszyła się Anna. – Chodź do nas!

- Nie mogę przejść! – krzyknęła z oddali Wiewiórka.

Mostek nad strumykiem chybotał się niebezpiecznie na poluzowanych śrubach. Zrobiło 

się już całkiem ciemno, ale ku uciesze drużyny Jeż Ignacy wyciągnął z torby wkrętak 

z wbudowaną lampką.

W mgnieniu oka przykręcił wszystkie śruby, a Wiewiórka Hanna szybko dołączyła do 

przyjaciół. Szczęśliwi wspólnie pomaszerowali w stronę domu.

- Zgłodniałem – stwierdził Wojtek. – Co powiecie na pyszną kolację?

- Zjadłabym coś słodkiego i rozgrzewającego. Przemarzłam nad strumykiem – przyznała 

Hanna.

- Zatem przygotuję wam wspaniałe jabłka z miodem – ucieszył się Niedźwiedź.

- Mniam! – krzyknęli chórem.



Jesienne jabłka
Jesień to czas, kiedy zwierzęta szykują się do zimy. Zbierają smakołyki, które muszą 

wystarczyć im na nadchodzące, chłodne miesiące. Zapobiegliwa leśna drużyna ma już 

wszystko przygotowane i z niecierpliwością oczekuje pierwszych oznak zimy, a z nią – 

nowych przygód! Dołączysz?
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Przepis:

• Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i umyj jabłka.

• Przekrój owoce na pół i wydrąż środek.

• Obsyp jabłka cynamonem i delikatnie wetrzyj go w owoce.

• Przełóż je do naczynia żaroodpornego albo na blachę  

  wyłożoną papierem do pieczenia.

• Na środek owoców dodaj miód.

• Włóż do piekarnika i piecz 30 min.

Prawda, że pyszne?



Konkurs
Czy wiesz, że Niedźwiedź Wojtek, Jeż Ignacy, Wiewiórka Hanna i Sowa Anna są

z nami już rok? Z tej okazji mają zadanie dla prawdziwego majsterkowicza! 

Korzystając ze skarbów lasu, takich jak kasztany, żołędzie, patyczki, szyszki i liście, stwórz 

ulubioną postać z brygady leśnych przyjaciół. Możesz użyć dodatkowych materiałów jak papier, 

klej, plastelina albo flamastry. 

Poproś mamę lub tatę o przesłanie zdjęcia na adres: maja.sikorska@wiha.com

Trzej najbardziej pomysłowi majsterkowicze otrzymają nagrody od Wiha.

Mamy czas do końca 30 listopada, a więc bierzmy się do pracy! Regulamin i nagrody tutaj:

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10 b

80-298 Gdańsk

www.wiha.com

Regulamin i nagrody 

https://www2.wiha.com/files/bmecat/data_pl/Regulamin_konkursu_Witaj_w_lesie_2021.pdf

