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Bli sko Drez den ka w ta jem ni czym Czar nym Le sie, wśród pa pro ci i mchu stoi ma ły do mek – pięk -
ny jak ze snu. Cie ka we, kto w nim miesz ka? Mo że je żyk, mo że mysz ka a mo że wie wió recz ka?

Pa trząc przez okien ko, każ dy się prze ko na, że w środ ku jest po rzą dek, na czy nia umy te, pod ło -
ga za mie cio na.

Pod ścia ną sto ją rzę dem czer wo ne but ki. My ślę, że tu miesz ka ją Le śne Kra sno lud ki. Wła śnie
wy szły do pra cy, lecz gdy wró cą wie czo rem, na peł ni się do mek gwa rem i hu mo rem.
Po licz łyż ki na sto le, a prze ko nasz się, ile kra sno lud ków ko la cję tu zje.

Pod każ dym ta le rzem le ży ser wet ka zie lo na, a na ku becz kach wy pi sa ne są skrza tów 
imio na:

We so łek, Sap cio, Prze mi ły, Brzóz ka, Pie gu sek, 
Gru cho tek, Po zio mek, Gap uś, Błę ki tek i Klu sek.

Po wiem Wam, moi ko cha ni, nie dzi wię się wca le, że w tym ta jem ni czym le sie miesz ka ją zwie -
rzę ta i kra sna le! Kto zo ba czyć je chce, niech na wy ciecz kę do Czar ne go La su wy bie rze się.

Kto mieszka w Czarnym Lesie



We so łek

Pokoloruj rysunek. 



Sapcio

Pokoloruj rysunek. 



Prze mi ły

Pokoloruj rysunek. 



Brzóz ka

Pokoloruj rysunek. 



Pie gu sek

Pokoloruj rysunek. 



Gru cho tek

Pokoloruj rysunek.



Po zio mek

Pokoloruj rysunek.



Gapuś

Pokoloruj rysunek.



Błę ki tek

Pokoloruj rysunek. 



Klusek

Pokoloruj rysunek. 



Kto spo tka Gru chot ka, ten od ra zu wie, ja kie ma hob by, czym zaj mu je się. Od wcze sne go ran -
ka, do póź ne go wie czo ra maj stru je przy au tach, qu adach i mo to rach. Gdzie? W le sie? Skąd że zno wu!
W po bli skim mia stecz ku, w warsz ta cie Pa na Tad ka, co miesz ka nad rzecz ką.

Wszy scy o tym wie dzą, że w za kła dzie u Pa na Tad ka każ da część sa mo cho do wa błysz czą ca jest i gład -
ka. To Gru cho tek po ma ga. Wła ści ciel wie o tym, ale nic ni ko mu nie mó wi, moi mi li, bo i tak by mu nie
uwie rzy li. Za wsze wie czo rem wkła da do ko szy ka sma ko ły ki dla swe go ma łe go po moc ni ka.

Kie dy wszy scy pra cow ni cy do do mu wra ca ją, Gru cho tek i je go przy ja cie le sprzą tać za czy na ją.
A gdy już wszyst ko wy czysz czą i po ukła da ją, to in ne za ję cie ma ją. Zdra dzę Wam, że ma rze niem kra -
snal ka na sze go jest skon stru owa nie Aut ka Osobowego. Le śne Kra sno lud ki już od ro ku nad nim pra cu -
ją: tną bla chę, spa wa ją i sa mo cho dzik ma lu ją.

Ten wspa nia ły po jazd jest już pra wie skoń czo ny. Opo ny ma czer wo ne, a la kier zie lo ny. Każ dy,
kto go wi dział, jest zgod ny, że ten sa mo chód jest bez piecz ny i wy god ny. Ale by nie zda rzył się ja kiś dro -
go wy wy pa dek, w so bo tę prze te stu je go sam mistrz – Pan Ta dek. Po słu chaj cie… Gru cho tek coś do
nas wo ła:
– Hej! Dzie cia ki! Po licz cie ko ła!

Gruchotek z Czarnego Lasu



Gru cho tek z mia stecz ka przy wiózł pysz ne lo dy, skrza ty zja dły je ze sma kiem i po szły na ja go dy.
W Czar nym Le sie jest mnó stwo ja gód i po zio mek. Mo żesz zbie rać i zbie rać przez ca lut ki dzio nek. 

Pierw szy idzie Po zio mek, tuż za nim Prze mi ły, a na koń cu Sap cio pro si:
– Wol niej, bo już nie mam si ły!
Sap cio ma du ży brzu szek i szyb ko się mę czy, ale nikt mu nie do ku cza i nikt go nie drę czy.

Na gle Po zio mek do strzegł pięk ne ja god ni ki.
– Do brze, że wzię li śmy aż 4 ko szy ki! – Bę dzie my te ja gód ki ostroż nie zbie ra li, że by śmy krzacz ków nie
po wy ry wa li.

Zbie ra ją owo ce i każ dy so bie śpie wa. Na gle coś huk nę ło, za trzę sły się drze wa! Sa ren ki się spło -
szy ły, a so wy obu dzi ły! Bie gną kra sna le przez le śne knie je, że by zo ba czyć, co się dzie je. Na po lan ce od -
po czy wa ro dzi na. Ma ma i ta ta sie dzą na ko cu i pa trzą na sy na.
– Spójrz cie na te go chłop czy ka, jak po le sie so bie bry ka – mó wi Sap cio. – Rzu ca pa pier ki i bar dzo pso -
ci – już po de ptał 5 pa pro ci.
– Bę dzie my mie li kło pot wiel ki, bo ka mie nia mi rzu cał w bu tel ki i wszę dzie jest peł no ostre go szkła – do -
da je Prze mi ły.
– I co my te raz zro bi my? Prze cież się lu dzi bar dzo bo imy – mar twi się Po zio mek.
A na to Sap cio:
– Ja po mysł mam! Naj pierw im ko szyk ja gó dek dam, a po tem pięk nie im opo wie cie, jak się po win no
za cho wy wać w le sie. Po co jest ru no, po co są drze wa, na któ rych wie le ptasz ków nam śpie wa.

Idą dziel ne kra sna le, nie bo ją się wca le. Ma ma i ta ta aż onie mie li, kie dy or szak le śnych lu dzi -
ków uj rze li. Po uczeń skrza tów z uwa gą wy słu cha li i za raz do po rząd ków chęt nie się za bra li. Po zbie ra li
szkieł ka i pa pier ki na po la nie. Po tem usie dli ra zem, mi ło roz ma wia li i ja go dy z ko szy ka ze sma kiem zja -
da li.
Ca ła ro dzi na przy rze kła uro czy ście, że od tej chwi li bę dzie dba ła o las i wie rzy ła w kra sno lud ki, oczy -
wi ście!

Wyprawa po jagody



W Czar nym Le sie jest bia ło i ci cho. Drze mią za jącz ki, śpi Le śne Li cho. Świer ki le ni wie się prze -
cią ga ją, skrzy pią sę ka mi, szysz ki zrzu ca ją. I cho ciaż lu ty sro ży się w le sie to ma rzec du że zmia ny przy -
nie sie. Le śne Kra sna le wie dzą, że w mar cu czę sto z po go dą by wa jak w garn cu: cie pło i zim no wciąż
się prze pla ta. Jest tro chę zi my, wio sny i la ta. To deszcz, to słoń ce, śnieg, wiatr i mgła. Ka pry sy mar ca
każ dy z nich zna. Wkrót ce już w le sie za go ści wio sna. Dla wszyst kich wo kół po ra ra do sna.

Le śne Kra sna le od po czy wa ją, kar mią zwie rzę ta, książ ki czy ta ją. Ga puś usły szał 
szept sta rej so sny:
– Idź cie po szu kać zwia stu nów wio sny…
Wo ła do bra ci:
– Nie trać my cza su! Szu kaj my wio sny! Chodź my do la su!

Ca ła gro mad ka do kład nie szu ka: tu śla dy dzi ka, tam dzię cioł stu ka. Ale nie wi dać wio sny na ra -
zie. Śpią tra wy, drze wa, a na wet ba zie. Bo to jest lu ty. Kró lu je zi ma. Wszę dzie jest ci cho i mróz wciąż
trzy ma.

Luty w Czarnym Lesie



W le sie za czę ło ro bić się ci cho. Spać poszły Skrzaty i Leśne Licho. Dziki, borsuki, lisy, zające, gdy
tylko z nieba zniknęło słońce, ostrożnie wyszły szukać jedzenia. Nietoperz, sowa i jeżyk mały do
polowania się szykowały. Je żyk po drep tał w stro nę ogro du, bo mu już w brzusz ku bur cza ło z gło du.
Pod pło tem sta nął, wy su nął gło wę:
– Ojej! – po wie dział – Szta che ty no we! Jak się prze ci snę przez te szta che ty? Chy ba za gru by je stem,
nie ste ty…

Dłu go pró bo wał wejść do ogród ka, zde ner wo wa ny, bo noc jest krót ka, a je że lu bią noc ny tryb
ży cia. W dzień śpią. Już chciał Kol cza tek wra cać do la su, gdy wtem znie nac ka i bez ha ła su przy le ciał
Ga cuś – nie to perz sta ry. 
– Nie martw się je żu, ja ci po mo gę! Włóż tyl ko mię dzy szta che ty gło wę. Po pchnę cię z ty łu swy mi skrzy -
dła mi – bę dziesz mógł drep tać mię dzy grząd ka mi. Uch! Ach! Och! – Si ły wy tę żył, no i na ko niec zna lazł
się je żyk po dru giej stro nie.

Lecz no wa bie da! Po pa trz cie sa mi – po gu bił kol ce mię dzy de ska mi. 6 przed pło tem,
7 za pło tem. 
Po licz je je śli po tra fisz i masz na to ocho tę!

13 igieł

Zgubione kolce? Kłopot niewielki! Gacuś z nich zrobi piękne igiełki. Będą krasnale szyły kożuszki,
żeby im zimą nie zmarzły brzuszki.

Pod gruszą jeżyk te kolce schował, a sam w ogrodzie jabłka kosztował. Najadł się dobrze, 
w kłębuszek zwinął i zasnął smacznie pod jarzębiną.



Krzyś zgu bił się w Czar nym Le sie. Trzy kro ki w le wo, dwa w pra wo, pięć do przo du, czte ry do ty -
łu, kil ka na wspak. No tak… I już nie wi dać dzie ci. Nie wie, co ma ro bić. Wo łać, czy być ci cho? Mo że
czy ha Le śne Li cho, Ba ba Ja ga, wil ki, smo ki? Prze ra żo ny chłop czyk ani pi snął, usiadł pod dę bem, cza -
pkę na oczy na ci snął i pła cze. Przy bie gła le śna mysz ka: 
– Nie bój się, w le sie jest zwie rząt wie le, one ci po mo gą, to przy ja cie le.
Ale Krzyś ni cze go nie sły szy, ni ko go nie wi dzi i że się zgu bił, przy znać się wsty dzi. Przy le cia ła so wa, po -
cie sza go, a on ani sło wa. Przy ki cał za ją czek, za raz po tem wie wiór ka i jej ma lut ka cór ka. Krzyś cią gle
pła cze... Co ro bić? Trud na ra da, trze ba iść do niedź wie dzia – w koń cu jest bur mi strzem la su, mo że on
coś po ra dzi? So wa wzię ła mysz kę „na ba ra na” i po le cia ły.
– Niedź wie dziu, ra tuj! Chłop czyk zgu bił się w le sie i pła cze!
– A co mnie to ob cho dzi?! – od parł miś zły, bo mu się obiad przy pa lił.
– Jak to co? Trze ba po móc, ra to wać! On nas nie wi dzi i nie sły szy, bo okrop nie szlo cha! – mó wi mysz -
ka. Za wsty dził się le śny bur mistrz: 
– Do brze, zo ba czę, co da się zro bić. Po każ cie mi to miej sce.

Wra ca ją, a tym cza sem Krzyś ze zmę cze nia słod ko za snął i śni mu się, że jest żab ką, pły wa w je -
zio rze i jest w bar dzo do brym hu mo rze! 
– Ja znam te go chłop ca – mó wi miś. – On czę sto spa ce ru je tu z in ny mi dzieć mi i ze swo ją pa nią. Pta ki
kar mią, ob ser wu ją zwie rzę ta, pa pier ki zbie ra ją. Do brzy lu dzie... Za nio sę go do do mu.

Wziął w po tęż ne ła py Krzy sia i za niósł do ro dzi ców. Ma ma od ra zu roz pła ka ła się ze szczę ścia.
Jej sy nek się od na lazł! Niedź wia dek do stał od nich sło ik mio du. Po dzie lił się z mysz ką, wie wiór ką, za -
jącz kiem i so wą. Nie wie le mu zo sta ło, ale wszyst kim bar dzo sma ko wa ło. Pamiętaj: nie gub się 
w lesie tak, jak Krzyś, bo nie zawsze tam będzie taki miły miś.

Jak Krzyś zgubił się 
w Czarnym Lesie



Pokoloruj rysunek. Dorysuj liście i żołędzie na dębie. 



Pokoloruj rysunek. 



Ten Ar tu rek to mi ły chło piec: ma ja sne wło sy, nie bie skie oczy i bar dzo ko cha ma mę. Ma jed no
wiel kie ma rze nie: chciał by być au tkiem. Oj, Ar tur ku, to wca le nie jest ta kie przy jem ne! 

Co dzien nie chło piec jeź dzi po kla sie, war czy, klak so nem trą bi – wszyst kich bo lą gło wy w ta kim
ha ła sie. Wresz cie Pa ni nie wy trzy ma ła i na wy ciecz kę dzie ci za bra ła. 
– Pój dzie my do la su, ale nie rób cie ha ła su, bo to jest czas za kła da nia gniazd. Nie moż na pta ków 
pło szyć.

We szli do za gaj ni ka. Wo kół się roz glą da ją i przy ro dę po dzi wia ją. Tyl ko Ar tu rek ha ła su je i trak -
tor na śla du je: war czy, zgrzy ta, pisz czy, trą bi. Mó wi, że jest For dem kom bi. 

Nie co da lej, pod brzo zą z ko rą srebr no -bia łą dwóch kra sna li smacz nie so bie drze ma ło. A gdy
przez te ha ła sy już się obu dzi li, to dać na ucz kę nie grzecz ne mu chłop cu po sta no wi li. Klu sek wy mó wił
ma gicz ne sło wa, Pie gu sek w pia sku coś na ry so wał i po ma łej chwi li Ar tur ka za cza ro wa li i uśpi li. 

Już śpi i śni mu się, że jest au tkiem. Hurr ra! Na resz cie wy ru szy w wiel ką po dróż! Je dzie, bły ska
re flek to ra mi, bie gi zmie nia, ści ga się z in ny mi au ta mi… To do pie ro za ba wa! Po kil ku go dzi nach za chcia -
ło mu się pić, więc wra ca do do mu.
– Ma mu siu – pro si. – Daj mi so ku choć odro bi nę. 
Ma mu sia przy nio sła ogrom ny ka ni ster i le je mu do bu zi... ben zy nę. 
– Fuj, co to?! Chcę so ku! – za pro te sto wał obu rzo ny chło piec. 
– Nie mo żesz, ko cha nie – od po wia dzia ła zmar twio na ma mu sia. 
– Dla cze go?
– Je steś au tkiem, mu sisz pić ben zy nę, bo ina czej się ze psu jesz.
– Nie chcę i nie bę dę! Chcę się wy ką pać! – pi snął prze ra żo ny chło piec gło si kiem cien kim i po biegł do ła -
zien ki. Ale co to? Znik nę ła wan na, pu szy sta gąb ka, ręcz ni ki, wszyst kie przy bo ry to a le to we i pach ną ce
ko sme ty ki. Za miast te go twar de szczot ki, płyn do my cia szyb, pa sta do po le ro wa nia i gu mo wy wąż
do po le wa nia
– Oj! – pi snął Ar tu rek i chciał uciec do swo je go łóż ka. Nie ste ty, na miej scu sy pial ni stał ciem ny be to -
no wy ga raż. W do dat ku ma mu sia za czę ła prze mie niać się w cię ża rów kę! 

– Ja już nie chcę być au tkiem! – za wo łał prze ra żo ny. W tej sa mej chwi li obu dził się w le sie. Wszyst kie
dzie ci uśmie cha ły się, a pod dę bem wy so kim sta ła Pa ni z pysz nym so kiem.
Tak, tak Ar tur ku... Le piej być chłop cem niż au tem.

O Arturku, który się... 
w autko przemienił



Wie wió recz ka ma ła orzesz ki zbie ra ła.
W le sie zna la zła 6, ale nie chcia ła ich jeść.
Do dziu pli je scho wa ła i da lej szu ka ła.
Je żyk 3 jej po da ro wał i ser decz nie uca ło wał.
W dziu pli 6 już mia ła, po tem 3 do da ła.
Kto z was po li czy, kto z was od gad nie,
Ile orze chów jest w dziu pli na dnie?

9 orzeszków



Pokoloruj rysunek. Policz orzechy. 



Ten nie du ży kol cza sty zwierz na zy wa się jeż.
Miesz ka w le sie lub w ogro dzie i na spa cer cho dzi co dzień.
Gdy jest zi ma je żyk śpi i o smakołykach śni.

Za nim za śniesz, od wiedź nas, je śli znaj dziesz na to czas!
Zając da jabłuszka Ci, byś miał po tem słod kie sny.
Naj pierw 4 zie lo ne, po tem 2 czer wo ne.
Po wiedz mi ły je żu nasz, ile smacz nych ja błek masz?

Jabłka dla jeża



Pokoloruj jabłka. Policz je. 



Znaj dziesz tu grzy by, ja go dy, drze wa.
Ska cze tu za jąc i pta szek śpie wa.
(las)

Ma ją czer wo ne czap ki i czer wo ne but ki.
Znasz je z fil mów i ba jek. To są…
(kra sno lud ki)

Kto z was wie, czym zu pę się je?
(łyż ką)

Na krzacz ku czar ne i gra na to we ku lecz ki
i zie lo ne li stecz ki.
W czerw cu w le sie je zbie ra my
i chęt nie zja da my.
(ja go dy)

Po dob ne są do tru ska wek, 
bar dzo ma łe,
słod kie i czer wo ne ca łe.
(po ziom ki)

Gdy już noc na świe cie,
po hu ku je w le sie.
W dzień w dziu pli się cho wa.
Ten ptak to jest…
(so wa)

W dziu pli miesz ka.
Chęt nie zje na sion ka z szysz ki 
lub orzesz ka.
(wie wiór ka)

Ru de fu tro i ogon ma,
do te go ostre zę by i pa zu ry.
Gdy zgłod nie je, po lu je na za ją ce i ku ry.
(lis)

ZAGADKI Z CZARNEGO LASU
Chrzą kam tak, jak świn ka.
Ry ję zie mię kła mi.
Zi mą nie po gar dzę żo łę dzia mi.
(dzik)

Ucie kam do dziu ry,
gdy kot wy cią gnie do mnie pa zu ry.
(mysz)

Ten bru nat ny, du ży zwierz 
przez ca łą zi mę słod ko śpi
i o miod ku so bie śni.
(niedź wiedź)

Miesz ka w ogro dzie lub w le sie.
Mó wią, że na kol cach jabł ko nie sie.
(jeż)

Je sie nią je zbie ra my
i do ko szy ka wkła da my.
(grzy by)

Na mchu zie lo nym ro sną ka pe lu sze
w ko lo rze czer wo nym.
Bia łe krop ki ma ją,
las nam upiększają.
(mu cho mo ry)

Ma ją dłu gie uszy/słu chy do słu cha nia
i sil ne no gi/sko ki do ska ka nia.
„Ki ca ją” po łą ce, bo to są…
(za ją ce)

Mó wią, że jest dok to rem,
bo le czy drze wa cho re.
(dzię cioł)



Pokoloruj rysunek. 

LEŚNE KOLOROWANKI



Pokoloruj rysunek. 



Policz nietoperze, pokoloruj... 



Pokoloruj rysunek. Dorysuj słońce i chmurki.



Pokoloruj rysunek. Jeśli potrafisz dorysuj dziuplę i grzyby. 
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