
Leśny notatnik

CO NAM DAJE LAS?
Notatnik należy do

Co to jest las?Las jest ważny i potrzebny!
Narysuj lub napisz, co najbardziej podobało
Ci się w lesie, podczas dzisiejszych zajęć
z leśnikiem lub leśniczką.Znajdź zdjęcia lub rysunki grzybów jadalnych, 

np. na tablicy edukacyjnej lub w atlasie grzybów.
Dowiedz się, jak je rozpoznać w lesie. Wpisz odpowiednie 
nazwy na kapeluszach grzybów w koszu na rysunku.
Zapytaj rodziców lub opiekunów o ich ulubioną 
potrawę z grzybami.
Uwaga! Niektóre grzyby – chociaż bardzo potrzebne
w lesie – są trujące dla ludzi. Pamiętaj, zbieraj grzyby 
tylko z osobami dorosłymi!

Grzyby są darem lasu!

LAS

Razem z kolegami i koleżankami obserwuj  
las i wsłuchaj się w jego odgłosy. Następnie 
napisz swoimi słowami, co to jest las. 

Las jest miejscem życia roślin, zwierząt, grzybów  
i innych organizmów, także niewidocznych dla 
nas. Las jest ważny również dla ludzi.

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, jaki 
cenny surowiec jest jednym z darów lasu. 

Podpisz rysunki owoców leśnych, wybierając 
odpowiednie nazwy z ramki. Pokoloruj rysunki
z Twoimi ulubionymi owocami.
Pamiętaj! Zebrane w lesie owoce trzeba pokazać 
osobie dorosłej i umyć je przed zjedzeniem! 
Wyjaśnij, dlaczego tak należy postępować.

Drewno to wspaniały dar lasu!W lesie można zbierać owoce
i robić z nich smaczne przetwory! Znajdź na rysunku 7 przedmiotów wykonanych 

z drewna. Porozmawiaj z leśnikami o zaletach 
tego supersurowca.

TO JA!

Czy jesteś Przyjacielem
/Przyjaciółką lasu?
Przeczytaj zasady dobrego zachowania się

w lesie. Zaznacz te, które stosujesz.

Jeśli zaznaczyłeś/zaznaczyłaś wszystkie zasady,
to jesteś Przyjacielem/Przyjaciółką lasu! Brawo!

1. Zachowuję się cicho.

2. Śmieci wyrzucam do specjalnych
    pojemników.

3. Rośliny „zbieram”
    tylko na zdjęciach.

4. Nie niszczę grzybów.

5. Psa prowadzę
    na smyczy.

6. Biwakuję tylko
    w wyznaczonych
    miejscach.

Zapytaj leśników, czym jest dla nich las,
w którym pracują. Zrób notatkę, np. w punktach.

1. Środkowa warstwa lasu. 
2. Roślina, która ma korzenie, pień i koronę.  
3. Składnik powietrza. Wytwarzają go rośliny.  
4. Pojazd ekologiczny, znakomity na wyprawę do lasu. 
5. Samica jelenia. 
6. Królowa polskich lasów (drzewo).

borówka czernica, poziomka, jeżyna, malina, orzech laskowy
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Witamy w lesie!

Miejsce na pieczątkę

Dzisiaj poznawaliśmy las
z leśniczką/leśnikiem

z Nadleśnictwa

imię leśniczki/leśnika

Pokoloruj rysunki zgodnie z porą roku. Napisz krótko, co lubisz robić w lesie. 
W lesie lubię: 

CO MOŻNA 
ROBIĆ W LESIE?

LATOWIOSNA
JESIEŃ ZIMA
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