


Witaj w Tatrzańskim  

Parku Narodowym !

Jak zostać Przyjacielem 
Tatrzańskiego Parku Narodowego?

Tatrzański Park Narodowy chroni najwyższe pasmo Karpat – Tatry.  
Do Polski należy tylko 1/5 część Tatr, pozostała część – do Słowacji. 
O Tatrach w Polsce można mówić „naj” oraz „tylko tu”: najwyższy punkt – 
Rysy (2499 m n.p.m.), najdłużej zalega śnieg, tylko tu występuje roślinne 
piętro turniowe, tylko tu żyją kozice i świstaki. Tatry zawdzięczają swój 
krajobraz dawnym lodowcom górskim, po których zostały jeziora (Mor-
skie Oko), wodospady (Siklawa) i moreny. 
W Tatrach przetrwała dzika przyroda oraz dawne sposoby gospodaro-
wania i budownictwa. Przyciągają one wielu turystów, a pracujący tu 
ludzie jako swoje motto przyjęli hasło „Z miłości do gór”.

Jeśli masz 3–5 lat  
wykonaj przynajmniej  
5 zadań z książeczki.

Odwiedź:
Centrum Edukacji  
Przyrodniczej Tatrzańskiego 
Parku Narodowego  
w Zakopanem
lub
Zespół Dworsko-Parkowy  
w Kuźnicach.



Lato na dobre zawitało w Tatry. Adaś, mała Marysia,  
mama i tata wybierają się na górską wycieczkę.  
Właśnie są w garderobie i ubierają się w odpowiednie stroje.

Pomóż dzieciom wybrać odpowiedni 
ekwipunek potrzebny na górskim szlaku.
Otocz kółkiem rzeczy, które warto zabrać 
ze sobą na wycieczkę.
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Narysuj trzy dowolne symbole, które podpowiedzą 
turystom jak zachować się w Parku Narodowym.
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Wczesnym rankiem turyści 
dotarli do początku szlaku 
przy wejściu do doliny.  
Adaś z ciekawością przyglądał 
się ważnym znaczkom na 
tablicy informacyjnej TPN.  
Teraz mama i tata tłumaczą 
mu ich znaczenie.



Pomóż Adasiowi połączyć  
odpowiednio kartki 
z drzewami.  

Adaś i tata wędrują przez las. Mają chwilę czasu, bo mama z Marysią idą wolniej. 
Tatuś pokazuje synkowi zdjęcia drzew z atlasu botanicznego, a sprytny Adaś rozgląda 
się wokoło i rozpoznaje drzewa, o których mówi tata.
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Wybierz z Marysią  
i Adasiem produkty  

pochodzące od 
owiec i otocz je 

kółkiem.

Po wyjściu z lasu szlak zaprowadził ich na ogromną polanę. Dzieci zauważają 
pasące się białe owieczki. Przy bacówce baca zaprasza dzielnych wędrowców 

na odpoczynek i poczęstunek. Marysia i Adaś próbują świeże sery. 
Sery mają różne kształty i smaki – ale wszystkie  

w Tatrach smakują wybornie. 
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W  
W Tatrach mieszka 

wiele gatunków zwierząt, ale 
czasem trudno je wypatrzeć.Tata ma dla 

dzieci niespodziankę – zabrał na wycieczkę 
lornetkę. Przy jej pomocy  

Adaś szuka  
zwierząt.

Spójrz 
przez lornetkę 

i pomóż Adasiowi od-
szukać mieszkańców Tatr. 

Policz, ile świstaków ukrywa 
się na rysunku.

1 2

3 4

5



Macie jeszcze siłę? – pyta tata, kiedy mama i Marysia zwolniły tempo. – Już niedługo dotrzemy do 
schroniska i zjemy obiad. Ale co to? Kto tu był? Jak mógł zostawić tyle śmieci? W górach trzeba  
po sobie sprzątać i dbać o czystość otoczenia.

Porównaj obydwa rysunki, wskaż gdzie turyści zostawili śmieci?
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W drodze powrotnej wstąpili do Centrum  
Edukacji Przyrodniczej TPN, aby obejrzeć 
wystawy. Adaś bawił się w rozpoznawanie 
tropów zwierząt żyjących w Tatrach.

Pomóż Adasiowi odszukać zwierzęta,  
które zostawiły na ziemi tropy.
Pokoloruj sylwetki zwierząt.
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Narysuj na kartce pocztowej to, co podobało  
Ci się najbardziej podczas wycieczki.
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W kiosku rodzice kupili kartkę pocztową, a dzieci przygotowały 
rysunek dla babci i dziadka pokazujący wspomnienie  
z wycieczki.

Kochana Babciu,

Kochany Dziadku





Opracowanie merytoryczne zeszytu:
Alina Sidor, Marcin Guzik

Konsultacje:
Jolanta Pułka (koordynator merytoryczny programu)  
– Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Magdalena Frączek (recenzent naukowy programu)  
– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Marek Kot, Paweł Szczepanek, Beata Bańka  
– Tatrzański Park Narodowy 

Rysunki:  
Dariusz Grochal 

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:
Skład Liter Grafika Wydawnicza

Wydawca:
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego,
Kuźnice 1, 34-500 Zakopane

ISBN 978-83-944666-3-3

Zakopane, 2016

www.przyjacielpn.pl

Projekt został dofinansowany 
ze środków:

Patronat  naukowy:

Gdzie i kiedy odebrać dyplom i odznakę?

W Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego  
w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 42a przy Rondzie Jana Pawła II  
(tzw. rondo kuźnickie), od poniedziałku do niedzieli za wyjątkiem dni świątecznych  
w godzinach od 9.00–16.00. Telefon 18 20 23 312.

W Zespole Dworsko-Parkowym w Zakopanem, Kuźnice 1,  
w budynku wozowni – wystawa „Kolekcja Kocyana”
Godziny otwarcia:  
styczeń – kwiecień;  9.00–14.00 (codziennie)
maj – sierpień; w dni powszednie od 9.00–14.00, 
            w soboty i niedziele 9.30–16.00
wrzesień – październik; 9.00–14.00 (codziennie)
listopad – grudzień; 9.00–14.00 (w niedziele i poniedziałki nieczynne)

Program „Przyjaciel parku narodowego” 
realizowany jest na terenie 
małopolskich parków narodowych:


