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Namaluj co najbardziej ci się spodobało podczas twojej wędrówki i poproś rodziców aby wysłali do nas zdjęcie twojego rysunku na  adres
wakacjewbelgii@gmail.com . Wszystkie otrzymane zdjęcia opublikujemy na naszej facebookowej grupie @Wakacje w Belgii- grupa

Leśny Wędrowiec wie, że las jest jego domem
oraz wielu innych gatunków zwierząt i roślin,
dlatego za każdym razem, kiedy przekracza
próg lasu, staje się uważnym obserwatorem,
aby jak najlepiej poznać to wspaniałe
miejsce. Słucha śpiewu ptaków, obserwuje
rośliny, owady, a także wyczula swój nos na
zapachy jakie unoszą się dookoła.
Oto rozpoczyna się twoja pierwsza przygoda.
Dziś ty staniesz się Leśnym Wędrowcem!
Stawiaj więc swe kroki uważnie, a z
pewnością przeżyjesz niezapomnianą leśną
przygodę.

Monika i Iwona @Wakacje w Belgii

Dbam o las - złote zasady Leśnego Wędrowca :

Moje imię ....................................................................

Leśny Wędrowiec nie krzyczy w lesie, gdyż wie, że
może spłoszyć zwierzęta. Dba o to, aby las był
miejscem odpoczynku również dla innych
wędrowców.

Leśny Wędrowiec pozdrawia uśmiechem i miłym
“dzień dobry” innych leśnych podróżników.

Leśny Wędrowiec nie niszczy mrowisk ani ptasich
gniazd.

 
Leśny Wędrowiec nie zrywa niepotrzebnie roślin,
nie łamie gałęzi drzew, nie depcze grzybów, bo wie,
że wszystko, co rośnie w lesie, jest pożywieniem
bądź schronieniem dla jakiegoś gatunku zwierząt. 

Leśny Wędrowiec bawi się w lesie tylko w
wyznaczonych miejscach i porusza się tylko po
wyznaczonych ścieżkach.
Leśny Wędrowiec zabiera śmieci, bo nie chce, aby
zwierzęta pożywiły się nimi przez pomyłkę.

Leśny Wędrowiec kolekcjonuje wspomnienia, a las
pozostawia w nienaruszonym stanie.

Zanim ludzie nauczyli się budować
domy, ich domem były lasy pokrywające
większość naszej planety.

 Dziś człowiek nauczył się budować
domy, a lasów jest niestety coraz mniej.
Mimo tego, las pozostanie na zawsze
domem człowieka, bo w lesie człowiek
może znaleźć wszystko, co jest mu
potrzebne do życia.

 Dlatego bardzo ważne jest dbanie o las,
jako o nasz wspólny dom. 

Szlak leśnego wędrowca :
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