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- Misiaku i-ha, i-ha, i-ha ha, witaj na Roztoczu! – parsknął radośnie konik polski Kamil i zastukał raźno kopytkami o ziemię.
- Cześć Kamilu, nareszcie dotarłem w Twoje strony
i mogę poznać piękne Roztocze! – odparł Misiak!
- Oczywiście, już ruszamy! Tylko podziel się ze mną
swoimi pysznymi chrupkami! – poprosił konik. Misiak
otworzył paczkę chrupek i razem z przyjacielem podjadając smakołyki ruszyli przed siebie.
- Jak widzisz Misiaku, bardzo tu zielono, wszędzie jak
okiem sięgnąć lasy i lasy, drzewa i drzewa – powiedział Kamil z dumą – znajdziesz tu także wiele dużych
i małych rzek, stawów oraz jezior – dorzucił konik.
- Bardzo mi się tu podoba Przyjacielu! – powiedział
rozentuzjazmowany Misio – tym bardziej, że tyle
u Was słońca! – dorzucił.
- Tak jest Misiu, Roztocze to najbardziej słoneczny region w całej Polsce! Nawet, jeśli gdzieś indziej brakuje
słoneczka lub pada deszcz – to najprawdopodobniej
tu u nas znajdziesz go pod dostatkiem – oznajmił
Kamil.
- To doskonała wiadomość, koniku! – z zadowoleniem
odparł Misio.

Aż 2/3 powierzchni
Roztocza stanowią lasy?
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STAWY ECHO
- Jesteśmy na miejscu! – oznajmił konik Kamil i zrobił radosnego młynka kopytkami w powietrzu.
- A co to za rozlewisko? – zapytał przyjaciela Misiak.
- To nasze słynne Stawy Echo! – zarżał dumnie Konik – znajdują się na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego,
a my koniki polskie jesteśmy symbolem tego miejsca.
- Tak, tak Kamilu! – ucieszył się Misio – widziałem Twoją podobiznę w logo tego parku narodowego!
- Ha ha i-ha ha – zaśmiał się zawstydzony Kamil – może nie
moją, ale na pewno jakiegoś mojego przodka – odparł konik.
- Kamilku, zobacz! To chyba Twoja rodzina! – wykrzyknął
przejęty miś pokazując palcem na drugą stronę stawu, gdzie
wesoło hasało stado koników polskich, po czym zamachał
do nich z entuzjazmem.
- Rodzina i przyjaciele – potwierdził Kamil potrząsając grzywą – mieszka nas tu całkiem dużo, stąd nazywa się nas także
konikami biłgorajskimi – od nazwy pobliskiego miasteczka.
- Na pewno zawsze rozpoznam Waszą rasę, po charakterystycznym umaszczeniu – powiedział z przekonaniem Misiak.
- Tak! Dobrze myślisz Misiu – gęsta sierść koloru myszatego to nasz znak rozpoznawczy! Cieszę, że podoba Ci się mój
dom, ale czas ruszać dalej!
Powiedziawszy to konik podskoczył żwawo - raz i dwa, i zaraz razem z Misiem pognali dalej odkrywać piękno Roztocza.

Powietrze na Roztoczu ma
w sobie dużo jodu,
tak jak to na wybrzeżu?
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BUKOWA GÓRA
- Kamilku nie wiedziałem, że będziemy się wspinać na jakąś
górę – wysapał zmachany Misiak.
Konik zatrzymał się i potrząsnął grzywą.
- To tylko niewielka górka Misiu, nazywa się Bukową Górą. Zaraz
zobaczysz, jaki stąd piękny widok! – powiedział Konik.
- Łaaaał! – wykrzyknął Misiak! – masz rację Kamilku!
Przed Misiem rozpostarł się zapierający dech w piersiach widok. Roztocze, jak włoska Toskania, rozciągało się przed bohaterami swoją zielonością, roztaczając wokół pasiaste pola
uprawne, wzgórza i pagórki.
- Musisz wiedzieć Misiu, że ten piękny malowniczy, zielony krajobraz, to także zasługa odpowiedniego nawodnienia. W tym regionie płynie wiele pięknych i wielkich rzek, takich jak: Dniestr,
Wieprz, Bug i San. Znajdziesz tu także urocze miasta i miasteczka, jak Zamość, Biłgoraj, Zwierzyniec czy Szczebrzeszyn.
- A w Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w trzcinie! – szybko wypalił Misiak.
- I Szczebrzeszyn z tego słynie! – dopowiedział Kamil i bohaterowie zaśmiali się w głos ze swojego żartu.
Słońce już chyliło się ku zachodowi, więc Misiak uściskał mocno przyjaciela, zostawił mu paczkę swoich ulubionych paluszków i szybko ruszył w dalszą drogę.
Wyprawa Misiaka trwa dalej, 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!

Roztocze jest dużo większe niż myśli
większość Polaków. Jego tereny
ciągną się jeszcze hen na wschód na Ukrainę, aż po Lwów.
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Pokoloruj!

Pomóż wiewiórce
znaleźć drogę
do orzeszka
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Gdzie
jest miś?
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Nietoperz
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