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POCZĄTEK POLSKI
Kiedy po krótkim marszu przez las Misiak wreszcie usłyszał szum fal, a po chwili także zobaczył błękit wody i biel
piasku, nie mógł już dłużej wytrzymać. Zerwał się do szalonego biegu, sturlał z najbliższej wydmy i rozrzucając to tu,
to tam swój plecaczek i czapeczkę, w końcu wylądował
w spienionych wodach Bałtyku. Musimy wybaczyć naszemu
przyjacielowi te emocje, ale to pierwszy raz, kiedy Misiak widzi prawdziwe morze.
Nasz bohater z nieukrywaną przyjemnością taplał się
i pluskał, parskał wodą z wyraźnym upodobaniem i skutecznie chłodził swoje niedźwiedzie futerko nagrzane sierpniowym słońcem. Nagle pośród fal, coś zaczęło szybko przemykać to z prawej, to z lewej strony Misiaka.
- Ratunku! Potwór morski! – zakrzyknął przerażony Misio.
Wtem ponad białą grzywę fali, wynurzył się mały ciekawski
łebek, a zaraz za nim szaro-srebrzyste ciałko, które zwinnie
popłynęło w stronę piasku i przysiadło na skraju fali.
- Potwór morski? Naprawdę? To tak witasz swoją przyjaciółkę? – foka, bo była to oczywiście mała foczka, zaśmiała się
w głos – To ja Misiu, Fela! Witaj na Początku Polski!

Hel nazywa się czasem Początkiem
Polski, ale faktycznie miejsce najdalej
wysunięte na północ znajduje się
w Jastrzębiej Górze.
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POŚRÓD FOK
- A teraz Misiaku przedstawię Cię moim znajomym i rodzinie
– powiedziała rezolutnie foka Fela – Tyle im już o Tobie opowiadałam i o Twoich ulubionych paluszkach – rzecz jasna.
- Bardzo się cieszę Felu! Nie wiedziałem, że w Polsce mamy
tyle fok! – dodał Misio.
- To wcale nie takie oczywiste. Kiedyś na południu Bałtyku
było nas całkiem sporo. Ale zanieczyszczenie wody, ocieplenie klimatu, nieodpowiednie łowienie ryb i inne działania człowieka sprawiły, że my – foki szare – stałyśmy się
gatunkiem zagrożonym. Na szczęście teraz ludzie pracują, żeby nam pomóc wrócić do dawnej świetności. Dlatego
tu na Helu powstało Fokarium – wytłumaczyła Fela.
- Ale jak to Felu? Twoja rodzina mieszka w ZOO? – zdumiał
się Misiak.
- W żadnym ZOO Misiaku! W Fokarium pracują naukowcy, którzy opiekują się nami, leczą, karmią i kiedy trzeba –
pomagają nam wrócić do Bałtyku. Dlatego Na Helu można
nas znaleźć teraz coraz więcej i więcej i to także poza Fokarium - na bałtyckich plażach.
- Felu to cudownie! – podekscytował się Misiak.

Foki potrafią zanurkować
na głębokość nawet
200 metrów.
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LATARNIA MORSKA
- Myślę, że to miejsce bardzo Ci się spodoba Misiu – powiedziała
foka Fela.
- Felu, a co to za wysoki czerwony budynek – zapytał nasz bohater.
- To Latarnia Morska Hel. Latarnie, jak ta, już od dawnych czasów
pomagały marynarzom żeglować bezpiecznie i zawsze trafiać
do portu. Nasza helska latarnia działa od 1942 roku i aktualnie
jest także ważną atrakcją turystyczną wybrzeża – dodała Fela.
- Możemy wejść na górę Felu? – zapytał Misio.
- Oczywiście, ale musisz być cierpliwy. My foki nie przepadamy
za wchodzeniem po schodach. Może to dlatego, że zamiast nóg
mamy płetwy! – zaśmiała się foczka.
- Felu jaki stąd piękny widok! Wszędzie morze i morze! – zachwycał się Misiak.
- To prawda Przyjacielu! To dlatego, że Hel jest półwyspem –
powiedziała Fela.
- Czyli pół-wyspą a pół-nie? – zdziwił się Misiak.
- Haha – zaśmiała się Fela – dobrze to ująłeś Misiu. To znaczy,
że z 3 stron otoczony jest przez morze, a z jednej strony przylega do stałego lądu – wyjaśniła foka.
- No i wszystko jasne! Jak to piękne słońce, które chyli się ku zachodowi – zachwycał się Misio.
Nasi bohaterowie wkrótce się pożegnali, ale 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!

W najwęższym punkcie Hel
ma tylko 100 metrów.
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META

Pomóż Feli wydostać
się z labiryntu.

START

Zagraj w grę. Wygrywa gracz, który
pierwszy dotrze na metę. Ilość pól
określa rzut kostką.
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Dorysuj drugą połowę
obrazka, a następnie
pokoloruj cały rysunek.

Zagraj w sudoku.
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