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Tatry to najwyższe góry w Polsce
W trakcie wędrówki do Morskiego Oka, zauważysz, że wzdłuż szlaku umieszczono tablice ścieżki edukacyjnej. Znajdziesz na nich wiele ciekawych informacji związanych z przyrodą tego rejonu.
Po około 45 minutach marszu usłyszysz nasilający się huk potoku, a przy
moście po prawej stronie znajdziesz tablicę ścieżki edukacyjnej, z której możesz dowiedzieć się, że dotarłeś do .........................................................................
Za mostem od naszej drogi, w prawo, stromo do góry prowadzi zielony szlak,
ale Ty idziesz dalej prosto czerwonym szlakiem. Wpisz w odpowiednie miejsca, dokąd one prowadzą.

Tuż przed wodospadami, po prawej stronie, w dawnym domu dróżnika
znajduje się wystawa, opowiadająca o historii tego miejsca.
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Wanta
Z pewnością czujesz się trochę zmęczony. Zachęcamy Cię do krótkiego
odpoczynku w miejscu, z którego ścieżka dla pieszych turystów zaczyna
wspinać się dość stromymi skrótami. Tuż obok jest tablica ścieżki edukacyjnej. Podkreśl rysunki zwierząt, które żyją w tej okolicy.

Wanta w gwarze góralskiej oznacza wielki głaz. Zobaczysz takie głazy leżące tuż
przy ścieżce.
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Włosienica

Włosienica to miejsce, skąd już naprawdę niedaleko do Morskiego
Oka. Po prawej stronie drogi stoi tutaj duży budynek gastronomiczny.
Niebawem szlak wyprowadzi Cię z lasu. Popatrz na okoliczne szczyty,
na pewno zauważysz, że wraz ze wzrostem wysokości zmienia się
również przyroda. Zjawisko to nazywa się piętrowością roślinno-klimatyczną. Na tablicy numer 6 ścieżki dydaktycznej – „Żleb Żandarmerii” – zostały nazwane poszczególne piętra roślinne. Wpisz ich
nazwy w odpowiednim miejscu na rysunku.

Spośród wszystkich polskich gór tylko w Tatrach możesz zobaczyć najwyższe piętro
roślinne – piętro turni.
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Gdzie są Rysy?
Jesteś nad Morskim Okiem. Przyglądnij się szczytom pokazanym na tablicy ścieżki dydaktycznej, następnie stań przodem do jeziora i postaraj
się znaleźć najwyższą górę w Polsce – Rysy (2499 m n.p.m.). Zaznacz ją na
rysunku w książeczce.

Na pobliskim głazie umieszczono kolejną tablicę. Upamiętnia
ona wygranie przez Polskę sporu
o Morskie Oko.
Uzupełnij tekst, który na niej
umieszczono.
Obrońcom najpiękniejszego zakątka Polski ...........................................
........................................................,
...............................................................
...............................................................
i innym rodakom w setną rocznicę
rozstrzygnięcia sporu granicznego
wdzięczni Polacy.

Najwyższy szczyt całych Tatr leży na Słowacji i nazywa się Gerlach (2655 m n.p.m.).

