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W BESKIDACH

WITAJCIE
W BESKIDACH!
Nasz mały bohater wraz z Paką Misiaka czekał na odwiedziny swoich Przyjaciół. Wszystkie zwierzaki, które spotkał podczas swojej Wyprawy, teraz miały przyjechać do
niego tu - w Beskidy! Misiak umówił się z nimi właśnie
tego dnia, o poranku, przy wyjściu na szlak na Baranią
Górę. Słońce już wznosiło się nad horyzontem, a dookoła
nie widać było żywej duszy. Na Misiaka pytająco patrzyli:
zając, lisek i wiewiórka.
- O jeju jeju… - pomyślał Misiak – chyba mnie nie zostawili?
Ale nasz bohater tylko niepotrzebnie się martwił.
- Haaaaloo Misiuu – rozległ się spokojny głos Łosia Łukasza.
- Misi-a-a-aku miło-o-o Cię widzi-e-e-ć! – dodała kozica
Kazia.
- Hej, hej, hej, hej Przyjacielu! – rozklekotał się na całego
bocian Bartek!
Jedno po drugim, wszystkie zwierzaki zaczęły pojawiać
się na polanie i ściskać naszego bohatera.
- Kochani, jak dobrze, że jesteście! Witajcie w Beskidach,
moim ukochanym domu! – powiedział wzruszony Misio.

Na Beskidy składa się kilka pasm
górskich, w tym: Beskid Śląski, Mały,
Wyspowy, Żywiecki oraz m.in. Gorce?
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ŹRÓDŁA WISŁY
- Przyjaciele! Beskidy są naprawdę wieeelkiee i bardzo
piękne, ale czasu mamy mało. Dlatego wybrałem dla Was
kilka najpiękniejszych miejsc, które warto tu zobaczyć
– odparł Misiak tonem eksperta - Zaczynamy w bardzo
ważnym miejscu. Wszyscy znacie rzekę Wisłę?
- Taaak! – odezwał się zgodny chór głosów.
- Bardzo dobrze – odparł zadowolony Misiak – To największa rzeka w naszym kraju! A jej źródła biją właśnie tu –
ze stoków Baraniej Góry. Dlatego ta miejscowość nazywa
się Wisła.
- Misiu, a dlaczego mówisz „źródła”, a nie źródło? – zapytała Fela.
- Dobre pytanie! To dlatego Felu, że Wisła swój początek
bierze z Czarnej i Białej Wisełki, a Wisłą staje się dopiero
po połączeniu z trzecim potokiem zwanym Malinką – objaśnił Misiak.
- A jakie piękne tworzy kaskady… - rozmarzył się konik
Kamil.
Bohaterowie parsknęli przyjacielskim śmiechem z komentarza naszego konika-romantyka.

Z miejscowości Wisła pochodzi
nasz skoczek narciarski
- Adam Małysz?
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MIASTECZKO
POD TAFLĄ JEZIORA
- Misiu, co to jezioro? – zapytał popiskując nietoperz Gacek.
- Czyżby to było słynne Jezioro Żywieckie? – zapytał jeleń
Janek.
- Tak jest Janku, bardzo dobrze! – ucieszył się Misiak –chociaż właściwie to nie jezioro, a zalew, bo powstał nie naturalnie, ale dzięki działalności człowieka – wytłumaczył Misio.
- A co tam, tam, tam błyska pod powierzchnią wody? – zainteresował się bociek obserwując jezioro z lotu ptaka.
- Może iglica kościoła lub dach jednego z domów – zadumał
się Misiak.
- Ale jak to Misiu? Pod wodą? To kto tam mieszka? Rusałki?
– dopytywał Gacuś.
- Nieee Gacku, nie rusałki – zaśmiał się Misio, ale zdecydowanie ktoś tam kiedyś mieszkał. Aby powstało Jezioro
Żywieckie, mieszkańcy kilku wsi musieli się wyprowadzić,
a dawne tereny ich osad zalano wodą. W pogodne dni z powietrza można dojrzeć odblaski słońca na metalowych elementach dachów i kościelnych wieżyczek – snuł opowieść
Misio, a w międzyczasie jego przyjaciele ze smakiem chrupali Beskidzkie przekąski.

Jezioro Żywieckie powstało
na wodach rzeki Soły?
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GÓRA ŻAR
- A teraz kochani raźno w górę, zobaczycie jaki piękny widok
na nas czeka! – zachęcał do marszu Misiak.
- A mogliśmy wjechać kolejką… - powiedziała smutno foka Fela.
- Odrobina hasania po górkach jeszcze nikomu nie zaszkodziła –
zaśmiał się konik Kamil.
- Łatwo Ci mówić koniku, masz 4 nóżki i kopytka, a ja tylko 2 krótkie płetwy – odparła Fela.
- Jesteśmy na miejscu! – raźno poinformował Misiak – Zobaczcie,
jaki piękny widok!
Cała paczka przyjaciół rozejrzała się dookoła i rzeczywiście było
czym się zachwycać. Z góry Żar rozciągał się piękny widok na Kotlinę Żywiecką, Jezioro Żywieckie i wiele innych szczytów dookoła. A między tymi wszystkimi cudami, szybowali sobie spokojnie
paralotniarze.
- Jak tu pięknie Misiu! – zachwycił się Gacek.
- Patrzcie, hej hej! Ci ludzie szybują tak jak ja, jak ja! – zaskoczony
zaklekotał Bartek.
- Tak, to paralotniarze, a ta góra – Góra Żar to jedno z ich ulubionych miejsc do latania. Ale chce Wam pokazać coś jeszcze. To jest
magiczna górka, zobaczcie na tę strużkę wody na asfalcie, wydaje
się płynąć w górę, ale tak naprawdę to tylko iluzja optyczna. Dorośli na pewno opowiedzą Wam o niej coś więcej!
- Wow… – zabrzmiał szmer zainteresowania, kiedy cała paczka
przyjaciół z zafascynowaniem obserwowała to ciekawe zjawisko.

Na szczycie Góry Żar znajduje
się stacja meteorologiczna?
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POŻEGNANIA
NADSZEDŁ CZAS
- Kochani Przyjaciele to już ostatni przystanek w naszej podróży, ale nie mniej ważny – zapowiedział poważnym głosem Misiak – to mój rodzinny Osiek, a tutaj powstają moje
ulubione paluszki! – po czym wskazał łapką na firmę Aksam,
której budynki rozciągały się przed oczami naszych zwierzaków.
- Mmm smakoooowicie tu paaachnie… - rozmarzył się łoś
Łukasz.
- Dlatego nie mogłem wypuścić Was w drogę bez chrupiącego prowiantu!
Po czym Misiak rozdał paluszki, krakersy i chrupki Misiaki
swoim przyjaciołom.
- Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz i czekam na
wiadomości z Waszych pięknych regionów – dodał Misio.
Po czym nasi przyjaciele serdecznie się uściskali. Uroniono
kilka łez, wymieniono setki uśmiechów i każdy z naszych
gości oddalił się w swoją stronę.
- Ale to była przygoda, prawda?! – powiedział Misiak,
po czym usiadł na trawce i razem z liskiem, wiewiórką i zającem chrupali dalej swoje ulubione przekąski.
TO JESZCZE NIE KONIEC!
Czekają na Was gry i zabawy od Misiaka!
Misiakowa zabawa to super sprawa!
Sprawdź się i rozwiąż nasze zadania!

Firma Aksam produkuje pyszne,
chrupiące przekąski
już od 1993 roku?
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Policz wszystkie żabki znajdujące się
na obrazku, a następnie
zwróć uwagę ile z nich jest w pozycji
odwróconej, a ile nie. Wpisz liczbę
w pustych polach.

Czyje to ciałko? Dopasuj odpowiednie
miniatury do ich właścicieli. Przyglądnij się
zwierzakom, a następnie połącz je linią
z odpowiednim obrazkiem.
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Aby jeż mógł dotrzeć do jabłuszka
po drodze musi zrobić kilka obliczeń.
Wykonaj poszczególne działania,
a następnie wpisz cyfry w brakujące,
puste kółeczka.
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