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Wiosna, wiosna !
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Słońce zaczęło śmiało wyglądać spoza chmur i stopiło ostatnie skrawki śniegu. Na drze-

wach pojawiły się pierwsze pąki, a na zielonej trawie widać już przebiśniegi i krokusy. 

Robi się ciepło, w powietrzu czuć zapach wiosny, a w leśnych zaroślach słychać odgłosy 

zwierząt zbudzonych z zimowego snu.

A co słychać u naszych przyjaciół?

W lasach początek wiosny to czas magiczny. Znika biała, śnieżna pokrywa, dni i noce są 

coraz cieplejsze. Młode listki pokrywają korony drzew, a zwierzęta wychodzą ze swoich 

zimowych legowisk i dziupli.

Wiewiórka Hania całą zimę spędziła na pałaszowaniu zapasów, które zgromadziła jesienią, 

nieustannie szukając ich pod śniegiem. Sowa Ania pierwsza dostrzegła oznaki zbliżającej 

się wiosny. Siedząc w swojej dziupli na szczycie drzewa, szybko poczuła cieplejsze 

podmuchy wiatru i ogrzewające promienie wiosennego słońca.

Niedźwiedź Wojtek i Jeż Ignacy smacznie przespali zimowy czas, a ze snu obudziły ich 

burczące z głodu brzuchy. Wojtek, wychodząc ze swojej nory, zobaczył Ignacego w ciemnych 

okularach, który mrucząc pod nosem, odgarniał liście sprzed swojej małej dziupli u podnóża 

drzewa.

— Witaj Ignacy! — zawołał Niedźwiedź Wojtek.

— Dzień dobry Wojtku, jak miło Cię widzieć! Gdzie zgubiłeś swój misiowy brzuszek? — odparł 

wyraźnie rozbawiony Ignacy.

— Czuję się głodny jak wilk — odparł Wojtek i szybko ruszył w swoje ulubione miejsce 

nad rzeką, pod wodospadem. Wiedział, że tam właśnie czekają na niego pyszności i pierwsza 

kąpiel.



Przysmakiem niedźwiedzi są łososie.  Pomóż leśnemu konstruktorowi zbudować wędkę, 

którą złapie wymarzoną rybę. Wybierz rzeczy, jakie są mu potrzebne do jej zrobienia 

i zaznacz je czerwoną kredką: 
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 Na ryby



Ucztę obżartucha z niepokojem obserwowała Wiewiórka Hania. Niedźwiedź złapał kilka 

ryb, po czym zjadł je wszystkie naraz. Zamiast pomyśleć o sprzątaniu, usiadł wygodnie 

pod rozłożystym drzewem i uciął sobie drzemkę w ciepłych promieniach słońca.

— Wojtku, co ty robisz? Chyba nie zamierzasz zostawić w lesie takiego bałaganu? — spytała 

zaniepokojona Wiewiórka, która każdą łupinę po orzechach zanosiła do małego śmietnika.

— Daj mi spokój Haniu, strasznie się najadłem i teraz muszę odpocząć — odparł Niedźwiedź 

trzymając się za pełny brzuch.

— Mój drogi! Każdy musi dbać o czystość, ty także! — zaprotestowała Hania.

Szybko znalazła Jeża Ignacego i opowiedziała mu o tym co zobaczyła. Postanowili 

odszukać Sowę Annę i wspólnie pomóc posprzątać przyjacielowi. Tylko gdzie jest Anna?
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Hu hu hu 
Pomóż znaleźć Sowę Annę, która skryła się pośród koron drzew.  Pokoloruj kratki według 

kodu zamieszczonego w legendzie.

Dzięki Twojej pomocy Ignacy i Hania odnaleźli Sowę Annę. Wspólnie udali się do Wojtka,

który odpoczywał otoczony bałaganem po swojej uczcie. Wokół leżały rybie ości, owocowe 

ogryzki, słoiczki po miodzie i wiele innych śmieci.

— Wstawaj Wojtku, musimy zabrać się do pracy! — krzyknęli chórem przyjaciele.

Niedźwiedź zerwał się na równe nogi.

— Macie rację, posprzątajmy — odparł zawstydzony.
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Kolorowe śmieci
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Czy wiesz, że śmieci nie muszą trafiać na wysypisko? Jeśli będziemy segregować 

odpadki, to zostaną one przetworzone i powstaną z nich kolejne użyteczne przedmioty. 

Pomóż zaradnym przyjaciołom uporządkować odpadki, tak by trafiły do odpowiednich 

pojemników. Pokoloruj przedmioty zgodnie z kolorami segregacji. 

Szkło Plastik Bio

Inne Papier Metal



Pamiętaj, że o czystość trzeba dbać nie tylko we własnym domu. Las to dom wielu zwie-
rząt, a śmieci w nim pozostawione stanowią dla nich prawdziwe zagrożenie. Jeśli nie 
masz gdzie wyrzucić śmieci, zabierz je ze sobą i wyrzuć później do odpowiednich kolorowych 
pojemników. 

Po zakończonej pracy leśna brygada postanowiła sprawdzić, jak mają się pozostali 
mieszkańcy lasu. Po zimie wiele przedmiotów wymagało napraw lub wymiany. Przy 
użyciu narzędzi ze skrzynki Jeża Ignacego udało się przywrócić wszystko do porządku. 
Sowa Anna oświetliła ciemną dziuplę Dzięcioła montując nową żarówkę. Niedźwiedź 
Wojtek i Jeż Ignacy przy pomocy wkrętaka i młotka naprawili poluzowane zawiasy 
w szafkach i nierówne półki w domu Borsuka i Lisa. 

Natomiast Wiewiórka Hania pomagała w przeprowadzce rodziny Ryjówek. Jednak podczas 
przeprowadzki zagubiła gdzieś ulubioną zabawkę najmłodszej Ryjówki. Mała Zosia 
codziennie bawiła się swoją latarką i uwielbiała oświetlać ciepłym światłem ciemne norki. 

— Gdy dorosnę, to dołączę do brygady leśnych konstruktorów — powiedziała dumnie 
Ryjówka Zosia — ale potrzebuję mojej latarki… Czy pomożesz mi ją znaleźć?

Ważna lekcja!
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Pomóż Wiewiórce Hani znaleźć latarkę Zosi. Połącz liczby od 1 do 23, żeby odkryć 
narzędzie. - I co widzisz?
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Po długim dniu przyjaciele postanowili zaskoczyć Wiewiórkę Hanię wyjątkową 
niespodzianką. Hania ma dziś urodziny, dlatego Sowa Anna przygotowała Tort 
Szwarcwaldzki według rodzinnego przepisu. Ten wyjątkowy tort to czekoladowe ciasto 
z bitą śmietaną i wiśniami. By go przygotować potrzeba dużo wprawy, ale jeśli masz 
ochotę na coś słodkiego, to z pomocą Mamy lub Taty bez problemu przygotujesz tort.

Tort Szwarcwaldzki

Przygotuj składniki:

• 1 jajko

• 1 szklankę mleka

• 2 szklanki mąki pszennej

• 1 szklankę cukru

• 5 łyżek oleju

• 3 płaskie łyżki kakao

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wszystkie składniki umieść w dużej misce i wymieszaj. 

Gotową masę przelej do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia.

Ciasto piecz przez 30 minut w temperaturze 200 stopni. 

Jeśli chcesz, by ciasto przypominało Tort Szwarcwaldzki, dodaj bitej 

śmietany i wiśni lub innych ulubionych owoców.
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Tort okazał się wyjątkową niespodzianką. Wiewiórka Hania podziękowała przyjaciołom 

i zaprosiła ich na pyszną owocową herbatę. Gdy zdmuchiwała świeczki, pomyślała 

życzenie: “Aby każdy majsterkowicz miał takich wiernych przyjaciół”. 

Brygada leśnych konstruktorów jest Ci wdzięczna za świetną zabawę. Już niebawem 

Niedźwiedź Wojtek, Jeż Ignacy, Wiewiórka Hania oraz Sowa Anna znów zaproszą Cię 

do Szwarcwaldzkiego Lasu.

Do zobaczenia latem!
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