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- Misiu, jak dobrze-e-e Cię widzieć – przywitała naszego Misiaka kozica Kazia.
- Kaziu, ja też się cieszę! Musisz koniecznie pokazać mi te
wszystkie cuda Tatr, o których mi opowiadałaś! – odpowiedział
rezolutnie Misio.
Kozica Kazia zabrała Misiaka na Gubałówkę, gdzie nasi bohaterowie wspólnie podziwiali widok na Zakopane.
- To miasteczko Misiu, to Zakopane-e-e – nazywane stolicą Tatr
lub zimową stolicą Polski. Ale turystów tu nie brakuje o każdej
porze roku. Zobacz, jak widać ich w dole, poruszają się jak mrówe-e-e-czki – dodała nasza bohaterka.
- Łooo – wykrzyknął Misiak - tacy malutcy! A nad nimi taka potęęęężna góra! Wygląda jak śpiący mężczyzna! – zakrzyknął
nasz bohater w emocjach.
- Masz wie-e-e-le racji Misiaku – przytaknęła Kazia.
Ta góra to Giewont, jej sylwetka przypomina śpiącego rycerza.
Jednego z tych, którzy wedle legendy śpią w jej wnętrzu. Na Giewont prowadzi szlak pieszy, ale dziś zabiorę Cię, gdzie indziej,
na pewno też Ci się tam spodoba.
Powiedziawszy to, kozica skoczyła raźno: hopsa, hopsasa i już
szybko pomykała ścieżką ku dalszym tatrzańskim cudom. By
nadążyć za nią Misiak poprawił plecak, chrupnął kilka pysznych
paluszków i żwawo podążył za swoją przewodniczką.

Kozica jest symbolem
Tatrzańskiego Parku Narodowego?
Aktualnie w Tatrach żyje
ich trochę ponad 1400.
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NA SZLAKU
- Te-e-e-raz Misiu skup się, bo zaraz wchodzimy na teren Tatrzańskiego
Parku Narodowego.
To jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce i zdecydowanie jeden z piękniejszych – powiedziała dumnie kozica Kazia.
- Pewnie dlatego za dom wybrali go moi krewni, niedźwiedzie – odpowiedział z zastanowieniem Misiak.
- Niedźwiedzie, świstaki i my kozice-e-e – wszyscy cenimy sobie ten wyjątkowy region. Ale nie tylko my. Znajdziesz tu także wiele rzadkich i chronionych roślin…
- Wiem, wiem! – zakrzyknął Misiak – Na przykład szarlotki!
- Co-o-o Misiu? – zaśmiała się Kazia – chyba masz na myśli szarotki alpejskie? Rosną tutaj, podobnie jak dziewięćsiły, krokusy, limby i skalnice oraz
wiele innych chronionych roślin.
- Dlatego nie wolno ich niszczyć ani zrywać – odparł z przekonaniem nasz
bohater.
- T-a-a-ak jest Misiaku! Widać, że ochrona przyrody jest Ci bliska! A teraz
chodźmy szybko zobaczyć poranek nad Morskim Okiem, zanim zejdą się turyści.
- Jakie piękne to jezioro Kaziu! Morskie Oko, a wysoko w górach!
- Ha-a ha-a – zaśmiała się kozica – masz rację, brzmi to trochę zwariowanie!
Morskimi okami zwykli nazywać górskie je-e-e-ziora niemieccy osadnicy.
W tym przypadku ta nazwa się przyjęła.
- Bardzo ładna nazwa – potwierdził Miś. Oko niebieskie jak chabry na łące.
- Hopsaj żwawo Misiu-u-u, muszę Ci jeszcze kogoś przedstawić!
Miś podzielił się z Kazią chrupiącymi krakersami i nasi bohaterowie ruszyli
w dalszą wyprawę.

Woda w Morskim Oku jest tak czysta
i przejrzysta, że widoczność sięga
nawet 14 metrów?
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NA HALI
- Kaziu, ile tu jest owieczek! – zakrzyknął uradowany Misiak.
- Ta-a-ak, jesteśmy na hali, to ich typowe miejsce wypa-a-a-su. To
tu juhasi prowadzą je, by mogły przez cały dzień najeść się do syta
świeżej trawy. Chrupią zielone źdźbła trawy jak Ty swoje paluszki!
Bohaterowie wybuchli perlistym śmiechem.
- O-o-o widzisz, tam między owieczkami widać naszego juhasa oraz
jego psa. Razem pilnują stada, aby było bezpieczne i ża-a-a-dna
owieczka się nie zgubiła.
Misiak delikatnie głaszcząc wełnę jednej z owiec – Jakie one są mięciutkie i puchate – z ich wełny później robi się swetry i czapki, prawda? – zapytał bohater ciekawie.
- Swetry, czapki, skarpety, szaliki – a nawet pościel. Ale górale hodują
je także dla ich mle-e-e-ka. To z owczego mleka właśnie powstaje
pyszny ser oscypek – nasz regionalny rarytas.
- Jakie to ciekawe Kaziu! Dziękuję za wszystko, co mi tutaj pokazałaś,
koniecznie odwdzięczę Ci się, kiedy odwiedzisz mnie w Beskidach.
Misiak pożegnał się z przyjaciółką Misiakowym uściskiem, zostawił
jej w prezencie Beskidzkie przekąski i ruszył ku kolejnej przygodzie!
Wyprawa Misiaka trwa dalej, a wy odkrywajcie Polskę razem z naszym małym bohaterem! Ciąg dalszy już za tydzień.

TO JESZCZE NIE KONIEC!
Czekają na Was gry i zabawy od Misiaka!
Misiakowa zabawa to super sprawa!
Sprawdź się i rozwiąż nasze zadania!

Owce doi się aż 3 razy dziennie?
A rasa psów wykorzystywana przy
wypasie owiec na Podhalu
to owczarek podhalański.
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Szybciutko wykonaj
działania, odpowiednio
wpisane litery, doprowadzą
cię do rozwiązania!
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Pomóż naszemu jeżowi odnaleźć
drogę do jabłka.
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Pomóż naszemu
zajączkowi odnaleźć
drogę do marchewki.
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