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 . Naszkicuj lekko ołówkiem 
      zarys sylwetki jelenia.

2. Narysuj nogi.

3. Zaznacz ołówkiem szyję, 
      uszy i poroże. 

4. Naszkicuj podłużny 
       pysk jelenia.

5. Obrysuj całą sylwetkę brązowym 
        konturem. Czarną kredką dorysuj 
        oczy, nos i kopyta. Zetrzyj szkic.

6. Pokoloruj jelenia odcieniami
       brązu.

narysuj
jelenia

1 



 . Naszkicuj lekko ołówkiem linie
      tworzące zarys sylwetki motyla.

2. Używając brązowej kredki, 
      narysuj tułów i głowę owada.

3. W oznaczonych miejscach 
      naszkicuj  cztery dodatkowe 
      linie pomocnicze. 

4. Teraz łatwiej ci będzie 
       odwzorować kształt 
       skrzydeł. 

5. Zetrzyj ołówkowy szkic. 
      Dorysuj czułki i zaznacz 
      postrzępione brzegi skrzydeł. 

6. Pokoloruj motyla, pamiętając, 
       że wzory na skrzydłach ułożone 
       są symetrycznie. 

narysuj
rusałkę 
pawika
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pod koniec listopada zapada 

w trwający do ko ca lutego 

sen zimowy?

przez większość roku 

jest samotnikiem?

jest pod ochroną?

może być groźny dla 

człowieka, dlatego nie wolno 

się do niego zbliżać?

 . Naszkicuj lekko ołówkiem 
      zarys sylwetki niedźwiedzia.

2. Naszkicuj mocne łapy i owalny
      zarys masywnego karku.

3. Zaznacz umiejscowienie
      pyska i ucha. 

4. Popraw brązową kredką 
       zarys głowy. Narysuj 
       czarnym kolorem oko i nos. 

5. Obrysuj całą sylwetkę brą-
      zowym konturem. Zetrzyj 
      szkic.

6. Pokoloruj niedźwiedzia 
       odcieniami brązu.

narysuj
niedźwiedzia
brunatnego
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przez dużą część roku jest samotnikiem?

tak jak koty, sprawnie 

wspina się po drzewach 

i dobrze skacze?

  . Naszkicuj lekko ołówkiem 
        zarys sylwetki rysia.

2. Narysuj łapy i ogon.

3. Dodaj „bokobrody” i spiczaste 
      uszy. Zaznacz kółkiem umiejsco-
       wienie pyska.

4. Popraw zarys głowy brą-
       zowym konturem. Narysuj
       szczegóły - oczy, nos, pysk. 

5. Obrysuj całą sylwetkę 
      brązowym konturem. 
      Zetrzyj szkic.

6. Pokoloruj rysia kredkami: żółtą 
       i brązową. Dodaj czarne cętki, 
       oczy zaznacz na żółto.

narysuj
rysia
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jest przodkiem psa?

żyje w stadzie nazywanym 

watahą? ażdy osobnik pełni 

tam określoną rolę.

może przebiec kilkadziesiąt 

kilometrów na dobę?

wyznacza swój teren zwany 

rewirem i znakuje go?

jest bohaterem baśni i legend?

objęty jest ścisłą ochroną?

jest drapieżnikiem, czyli 

żywi się upolowanymi 

zwierzętami?

2. Zaznacz na szkicu nogi 
      i ogon zwierzęcia.

3. Narysuj futrzasty „kołnierz”
       na wilczej szyi, zaznacz 
       zarysy pyska i spiczaste uszy.

4. Dodaj oczy, nos 
       i pozostałe elementy pyska.

5. Obrysuj całą sylwetkę
      szarym konturem. 
      Zetrzyj szkic.

6. Pokoloruj sylwetkę wilka 
       odcieniami brązów i szarości. 

narysuj
wilka

  . Naszkicuj lekko ołówkiem 
       zarys sylwetki wilka.
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Nie buduje gniazd, lecz 

zakłada je w dziuplach 

lub budkach lęgowych?

  . Naszkicuj lekko ołówkiem 
        zarys sylwetki włochatki

2. Narysuj zarys skrzydeł i ogona
      oraz pazurki.

3.  Zaznacz na głowie ptaka
       charakterystyczną dla sów 
       płaską „twarz”, czyli szlarę.

4. Używając ciemnobrązowej
       i czarnej kredki, dodaj oczy,
       dziób i inne szczegóły „twarzy”.

5. Obrysuj całą sylwetkę brązowym 
       konturem. Zaznacz pióra i dorysuj 
       gałąź. Zetrzyj szkic.

6. Kolorując włochatkę, zwróć uwagę 
        na białe elementy jej upierzenia i te 
        miejsca pozostaw niezamalowane.

narysuj
włochatkę

Narysuj zarys skrzydeł i ogona

. Naszkicuj lekko ołówkiem 
zarys sylwetki włochatki
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onownie pojawił się 

w naszym kraju dzięki 

leśnikom.

 . Naszkicuj lekko ołówkiem 
      zarys masywnej sylwetki żubra.

2. Naszkicuj nogi i ogon.

3. Brązową kredką narysuj
      krótki pysk żubra.

4. Dodaj kolejne szczegóły,
       widoczne z profilu: oko, 
       nozdrze, ucho i róg.

5. Obrysuj całą sylwetkę
      brązowym konturem. 
      Zetrzyj szkic.

6. Pokoloruj żubra odcieniami brązu. 
      Ciemniejszym kolorem zaznacz 
      kopyta, jaśniejszym - róg.

narysuj
żubra
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Czy zainteresowały Was 

leśne zwierzęta? 
Jeśli tak, to wybierzcie się do lasu. 

Może uda się Wam zobaczyć 
jedno z tych, które uczyliście 

się rysować. A jeśli nie, 
to z pewnością będziecie mogli 

poobserwować inne gatunki ptaków, 
ssaków czy owadów.

W lesie możecie też fotografować 
i uprawiać sport, jeździć na rowerze, 

zbierać grzyby, jagody 
i poziomki. Do lasu warto też 
wybrać się na wycieczkę 

lub rodzinny piknik. Jednym słowem, 
miło i zdrowo spędzić czas.

Zapraszamy!
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