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Wi-taj
w lesie

Nie wiem czy już wiecie,
ale ze wszystkich lasów na całym świecie tylko jeden jest lasem naprawdę magicznym.
To Las Szwarcwaldzki. Położony w wyjątkowych górach skrywa wiele niespodzianek,
a każdy dzień przynosi jego mieszkańcom wiele niezwykłych przygód!
Zwierzęta z wielkim przejęciem czekały na nadejście jesieni. Co chwila wyglądały ze
swoich domów, by sprawdzić czy las zmienia kolor i coraz częściej krzątały się wokół
swoich norek. Jedne przygotowywały się na zimowy sen, inne pospiesznie napełniały
spiżarnie leśnymi smakołykami. A każde z nich z radością wyczekiwało przyjścia
niezastąpionych przyjaciół – prawdziwej ekipy do zadań specjalnych, która każdego dnia
dbała o bezpieczeństwo mieszkańców i porządek w lesie.
W końcu usłyszeli z oddali wesoły śpiew – grupa leśnych konstruktorów dziarsko kroczyła
po ścieżce. Na czele szedł największy i najbardziej puszysty z nich, Niedźwiedź Wojtek.
Trochę z tyłu tuptał żwawo Jeż Ignacy, niosąc na plecach skrzynkę z narzędziami WIHA.
Obok niego kicała Wiewiórka Hania w kasku, ponieważ uwielbiała pracę na wysokościach,
a ta wymaga przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Nad nimi dumnie fruwała
Sowa Anna – specjalistka od ekologii. Dbała o to, żeby wszystkie prace były przyjazne dla
środowiska.
Brygada wyszła na spacer, aby sprawdzić, czy drzwi do norek są szczelne. Okazało się, że
u borsuka pojawił się luźny zawias, liskowi złamała się klamka, zaś łasica narzekała na
skrzypienie drzwi. – Ignacy, poproszę o narzędzia – rzekł Niedźwiedź Wojtek do Jeża.
Jeż podał mu wkrętaki, a miś szybko i radośnie zabrał się za usuwanie usterek.
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W tym czasie Sowa Anna wzbiła się wyżej, aby sprawdzić, czy jej ptasi koledzy i koleżanki
mają odpowiednio podłączone światła nad dziuplami. Niestety, lampka u kukułki ledwo
świeciła. Ta u dzięcioła w ogóle. Było to idealne zadanie dla Hani. Wiewiórka wyjęła ze
skrzynki Ignacego wkrętak i błyskawicznie wspięła się na drzewo, by pomóc swym
skrzydlatym przyjaciołom. Po chwili nad dziuplami rozbłysło ciepłe światło.
– Dziękujemy ci Haniu – zaśpiewały jej ptaki.
– Do usług – zapiszczała wiewiórka. – Pomaganie jest super.
Niedźwiedź również szybko uporał się drobnymi naprawami.
– Brygado, zbliża się jesień, a my musimy sprawdzić, czy inne zwierzęta są na nią
odpowiednio przygotowane – powiedział Wojtek. Wszyscy serdecznie podziękowali
Wojtkowi, Ignacemu, Hani oraz Annie, a ekipa dziarskim krokiem ruszyła w głąb lasu.
Mali mieszkańcy Szwarcwaldzkiego Lasu są niezwykle dumni ze swojego domu i bardzo
dbają o jego czystość i porządek. Czy leśni przyjaciele mogą liczyć również na Twoją
pomoc, mały majsterkowiczu?
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Lornetka – narzędzie tropiciela
Każdy członek dzielnej brygady jest wyjątkowy, a jego praca równie ważna. Jednak czasem nawet
największy bohater potrzebuje pomocy. Nasza Wiewiórka Hania jest niezłą bałaganiarą i wyobraźcie sobie,
że zapomniała gdzie schowała własne zapasy na zimę! Poprosiłą swoją przyjaciółkę, Sowę Annę, o pomoc
w odnalezieniu zagubionych żołędzi. Jak dobrze, że mądra Sowa szybko znalazła rozwiązanie problemu.
Ze znalezionych w lesie przedmiotów stworzy niezwykłe narzędzie, które pomoże jej odszukać zapasy
Wiewiórki.
Tym narzędziem będzie lornetka! Przyrząd idealny do poszukiwań i obserwacji terenu.
Jeśli chciałbyś dołączyć do drużyny tropicieli, koniecznie stwórz własną lornetkę.
Sowa Anna nauczy Cię jak ją wykonać i jednocześnie być EKO!

Materiały do wykonania lornetki:
- dwie rolki po papierze toaletowym
- jesienny wydruk do wycięcia (znajdziesz go na stronie nr 4)
- nożyczki
- klej
- sznurek/wstążka (opcjonalnie)

Instrukcja:
Wytnij nożyczkami stronę numer 4 i przetnij na pół według
nadrukowanej linii. Owiń po kolei rolki po papierze w jesienny
wzór i zaklej klejem. Gdy obie rolki są już piękne i kolorowe,
sklej je ze sobą, tak by stworzyły lornetkę. Wypróbuj swoje
nowe narzędzie, przykładając je do oczu i rozglądając się
wokół siebie. Możesz dodatkowo wykonać otwory (sprawdzi
się cienki wkrętak PicoFinish Wiha) po bokach lornetki i przewlec
przez nie sznurek, dzięki temu zawiesisz swoją lornetkę na szyi.
A jeśli chciałbyś użyć smyczy Wiha – po prostu napisz do nas
maila na adres info.pl@wiha.com, a wyślemy Ci ją.
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Magiczne zabawy latarką
A gdy zrobi się ciemniej – bądź jak leśna brygada i włącz latarkę. Do czego możesz użyć latarki
Wiha? Brygada konstruktorów używa jej zarówno do pracy jak i… do zabawy! Posłuchajcie Sowy
Anny, która wprost uwielbia zabawy z światłem latarki.
Czy próbowaliście tworzyć kształty z własnych rąk, tak by ich cienie przedstawiały niesamowite
postacie? Właściwe ułożenie palców przed światłem latarki może wyczarować różne leśne
zwierzęta. Spróbujcie podłożyć głosy pod poszczególne kształty – w ten sposób stworzycie
niesamowity teatr cieni!

Dzięki latarce możesz zostać prawdziwym tropicielem! Ta zabawa jest
bardzo prosta – zgaś światło i niech Twoi rodzice wskażą przedmiot jaki
musisz znaleźć w pokoju za pomocą światła latarki. Uważnie przyglądaj
się wszystkimi przedmiotom, oświetlając je latarką, aż znajdziesz ten
właściwy.
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Do kolejnej gry potrzebne będą dwie latarki. A jest to wyjątkowa zabawa w berka, w której
gonią się nie dzieci, a światełka! Nakieruj strumień światła na ścianę i zobacz jak porusza się
migoczący punkt. Niech druga osoba spróbuje dogonić go swoim światłem. Sowa Anna
uwielbia tę zabawę, szczególnie gdy światła są już bardzo szybkie i tak trudno za nimi
nadążyć, że nie można powstrzymać śmiechu.
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Kolory lasu
Jeż Ignacy to prawdziwy specjalista od porządku i transportu. W jego skrzyni z narzędziami
znajdziesz wszystko, co może przydać się do napraw i eliminacji usterek. Kryją się w niej
młotki, wkrętaki, piły, klucze i wiele innych przydatnych narzędzi. Jednak gdy brygada
stanęła przed kolejnym zadaniem, okazało się, że w skrzyni czegoś brakuję… Jeż Ignacy
nie ma kredek! Zwierzęta szukały wszędzie, wywróciły skrzynię do góry nogami, szukały
między liśćmi, a nawet między igłami Jeża Ignacego. Bez rezultatu...

Potrzebujemy Twojej pomocy!
Ubierz Las Szwarcwaldzki w kolory jesieni,
według numerów podanych poniżej.
Następnie znajdź i nazwij wszystkie narzędzia
Wiha ukryte w jego gęstwinie.

1

2

3

4

5

6

Czerwony

Brązowy

Żółty

Niebieski

Zielony

Szary

7

4

1
1

3
2

4

4

2
1

5

6

3
2

2

6
1

2

2

3
6

3
1

6
1
2

1

1

8

22

Gra na czas
Jeż Ignacy po długim dniu pełnym przygód szykuje się do snu. Wiedząc, jak dużo pracy będzie miał
następnego dnia, postanowił ustawić budzik na 8:30. Pomóż mu ustawić właściwą godzinę, żeby nie
zaspał na spotkanie leśnej brygady. Dorysuj właściwie wskazówki na tarczy zegara. Pamiętaj, mała
wskazówka wskazuje godzinę, duża minuty.

Jak myślisz, co robi ptaszek w narysowanym obok
zegarze? Jeż Ignacy posiada nie byle jaki budzik, jest to
oryginalny zegar z kukułką, który jest w jego jeżowej
rodzinie od pokoleń. Jego prapradziadek opowiadał mu
historię tego zabytku. Zegar ten posiada kukułkę dlatego,
że gdy wybije równa godzina, zegar ten wydaje dźwięki,
przypominające jej śpiew. To właśnie Szwarcwald, dom
leśnej ekipy, jest miejscem pochodzenia tych wyjątkowych
zegarów. Ruchomy ptak, który kukaniem oznajmia, która
godzina właśnie wybiła, jest rzadko spotykany we
współczesnych zegarach.
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Coś tu nie pasuje...

Wygląda na to, że wskazówki zabytkowego zegara przesuwają się coraz trudniej.
Jeż Ignacy poprosił swoich leśnych przyjaciół o pomoc w naprawie swojego rodzinnego
skarbu. Niedźwiedź Wojtek z zapałem zabrał się do pracy. Jeden z poniższych przedmiotów
nie przyda się Wojtkowi w naprawie. Zaznacz który.
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Czy udało Ci wykonać wszystkie zadania?
Brygada leśnych konstruktorów jest Ci wdzięczna za pomoc i wspólną zabawę.
Pamiętaj, że każda, nawet najmniejsza pomoc innym jest ważna i potrzebna na
co dzień. Niedźwiedź Wojtek, Jeż Ignacy, Wiewiórka Hania oraz Sowa Anna już
się z Tobą żegnają, ale nie martw się. To nie koniec wspólnych przygód.
W lesie każda pora roku to zupełnie inne wyzwania, z którymi wspólnie
będziemy się mierzyć. Oczekuj kolejnych historii o naszych wesołych bohaterach.
Pamiętaj, jak ważne jest pomaganie, ekologia i troska o otoczenie.

www.4sklepy.pl
Do zobaczenia!
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