


Witaj w Magurskim  

Parku Narodowym!

Jak zostać Przyjacielem  
Magurskiego Parku Narodowego?

Magurski Park Narodowy leży w najniższej części Karpat – Beskidzie 
Niskim. Od południowej strony graniczy ze Słowacją. Jest to najbar-
dziej leśny ze wszystkich parków narodowych w Polsce. Dzięki temu 
możesz tu spotkać tropy wielu rzadkich zwierząt, takich jak niedźwiedź, 
wilk czy ryś, dla których park jest domem. Oprócz lasów, znajdują się 
tu także piękne łąki pełne kolorowych kwiatów i motyli. Charaktery-
stycznym elementem krajobrazu Beskidu Niskiego są również cerkwie 
oraz cmentarze z I wojny światowej.
Symbolem Magurskiego Parku Narodowego jest duży drapieżny ptak 
 – orlik krzykliwy. Przy odrobinie szczęścia uda Ci się w lecie zobaczyć 
go szybującego na tle nieba. 

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

Odwiedź Ośrodek Edukacyjny  

im. Jana Szafrańskiego 
w Krempnej 
lub  
pospaceruj po jednej z czterech 

ścieżek dydaktycznych na  
terenie MPN.



W Beskidzie Niskim zazieleniły się lasy. Rodzice z dziećmi 
planują odwiedzić Magurski Park Narodowy. Adaś i Marysia 
pomagają rodzicom spakować rzeczy na górską wycieczkę.

Co warto ze sobą zabrać na 
wyprawę do lasu?
Otocz kółkiem niezbędne 
rzeczy.
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Pomóż Marysi i Adasiowi 
 odnaleźć właściwą drogę.  

Otocz kółkiem wszystkie znaki  
oznaczające czerwony  

szlak turystyczny.
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Rodzina postanowiła wybrać 
się na wycieczkę czerwonym 
szlakiem.  
Rodzice sprawdzili trasę  
na mapie, a Marysia i Adaś 
szukają wymalowanych  
na drzewach i kamieniach 
znaków szlaku. 
W parku narodowym wolno 
poruszać się wyłącznie po 
znakowanych trasach.  
Dzięki temu trafimy  
bezpiecznie  
do celu.



Jak dzieci zwierząt będą wyglądały, gdy 
dorosną? Połącz strzałką maluchy z ich 
rodzicami. 

Przy ścieżce znajduje się oczko wodne. Mama z Marysią 
obserwują w wodzie kijanki, podczas gdy tata wypatrzył 
wędrującą gąsienicę i pokazuje ją Adasiowi.
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Po wejściu do lasu Marysia 
z Adasiem zauważyli, że dookoła 
rośnie wiele różnych drzew.  
Ich liście mają różne kształty 
i wielkość.
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Dorysuj brakującą część liścia.

klon jawor

lipa

buk
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lipa
Zaznacz części ciała 
zwierząt widziane przez 
lornetkę z ich właści-
cielami narysowanymi 
obok.

Marysia z Adasiem obserwują przez lornetkę zwierzęta. Rzadko jednak stoją one 
nieruchomo i dlatego dzieci widzą tylko fragment ich postaci.



Chodźcie prędzej! – zawołał Adaś – znalazłem coś niezwykłego! Na przewróconym drzewie wyrósł 
mały las. Takie drzewa to doskonałe miejsce do życia dla wielu gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

Zaznacz na leżącej kłodzie wszystkie organizmy tam żyjące.
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Szlak wyprowadził naszych wędrowców z lasu 
z powrotem na łąkę. To miejsce, w którym 
kiedyś była wioska, ale od dawna nie miesz-
kają tutaj ludzie. Przyroda jednak przypomina 
nam o byłych mieszkańcach.

Pomóż rodzinie odnaleźć ślady przypomi-
nające o dawnych mieszkańcach wioski. 
Zaznacz na obrazkach różnice – to one są 
wskazówkami mówiącymi o historii tego 
miejsca.
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Pokoloruj zdjęcie w albumie. 
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Po powrocie z wycieczki mama przygotowała album, do którego Marysia z Adasiem  
wkleili zdjęcia. Wieczorem wszyscy razem je obejrzeli wspominając pobyt w Magurskim 
Parku Narodowym.





Opracowanie merytoryczne zeszytu:
Magdalena Kuś, Urszula Olchawa, Małgorzata Pichura,  
Sabina Skauba, Sławomir Springer

Konsultacje:
Jolanta Pułka (koordynator merytoryczny programu)  
– Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Magdalena Frączek (recenzent naukowy programu)  
– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Rysunki:  
Dariusz Grochal 

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:
Skład Liter Grafika Wydawnicza

ISBN 978-83-64500-10-7
Krempna, 2016

www.przyjacielpn.pl

Projekt został dofinansowany 
ze środków:

Patronat  naukowy:

Gdzie i kiedy odebrać dyplom i odznakę?

W Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego  
Krempna 59  
38-232 Krempna  
Tel. 13 441 40 99 
www.magurskipn.pl  
edukacja@magurskipn.pl

godziny otwarcia:  
1 V – 31 X:   2 XI – 30 IV:    
Poniedziałek: nieczynne  Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 7.00 – 17.00 Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00
Sobota – Niedziela: 10.00 – 18.00 Sobota – Niedziela: nieczynne

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


