
temat: Z życia wilka miesięcy kilka.

Szkoła podstawowa – klasy 4-6

Scenariusz  11

Cele ogólne: 
 ‒ zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku z następowaniem 
pór roku.

Cele operacyjne:
uczeń potrafi:

 ‒ podać przyczyny następowania pór roku,
 ‒ wskazać dni rozpoczynające kalendarzowe pory roku,
 ‒ wyjaśnić pojęcie równonoc, orbita, 
 ‒ opisać zachowania zwierząt, w tym wilków, w poszczególnych porach roku,
 ‒ wymienić zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku i przedstawić je 
na rysunku,  

‒ współpracować z rówieśnikami.

Miejsce: sala lekcyjna.

Formy pracy: 
 ‒ indywidualna,
 ‒ grupowa,
 ‒ zbiorowa.

Metody pracy: 
 ‒ opowiadanie,
 ‒ rozmowa kierowana,
 ‒ pokaz,
 ‒ praktycznego działania.

Wiek uczestników: II etap edukacyjny.

Czas przewidywany na realizację planowanych zajęć: 2-3 jednostki lekcyjne.

Optymalna liczba uczestników: 16-20.

Materiały i środki dydaktyczne: 
 ‒ tekst opowiadania Z pamiętnika Wilczycy,
 ‒ karty pracy nr 1- 4,
 ‒ zdjęcia wilków i ich legowiska, 
 ‒ zdjęcia lasu w różnych porach roku,
 ‒ globus, lampka nocna,
 ‒ cztery arkusze szarego papieru formatu A1, kredki, farby, nożyczki, klej.

Przebieg zajęć: 

A. Faza wstępna zajęć:
1. Wysłuchanie czytanego tekstu opowiadania. 
2. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu.

autorzy: Elżbieta Gierek, Tomasz Nerkowski
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Propozycje pytań do uczniów:

 ‒ Co oznacza tytuł opowiadania? Czym jest kalendarz?
 ‒ Co jest kryterium wyznaczającym pory roku w naszej strefie klimatycznej?
 ‒ Jakie zmiany zachodzą w poszczególnych porach roku w lesie?
 ‒ Jak wymienione zmiany wpływają na życie zwierząt?
 ‒ W jaki sposób zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy?
 ‒ Kiedy rodzą się młode zwierzęta? Dlaczego?
 ‒ Jak zmieniało się zachowanie wilków w ciągu roku?
 ‒ Czym wilki żywią się w poszczególnych porach roku? Jak zdobywają pożywienie?
 ‒ Dlaczego zmienia się ilość osobników watahy w ciągu roku?

Przedstawienie tekstu Z pamiętnika wilczycy.

Wiosna
Urodziłam się! Mamusia była ze mną w ciąży 9 tygodni. Przyszłam na świat w kwietniu, razem z moimi braćmi – Tym-
kiem, Rudolfem i Kacprem. Mama mówi, że czworo dzieci, to niewiele. Jej znajome rodziły nawet po 11 szczeniąt! 
Pamiętam, że długo nie mogłam nic zobaczyć. Oczka miałam zamknięte przez 9 dni. Potem udało mi się otworzyć prawe 
i zobaczyłam, że moje rodzeństwo też ma zamknięte oczy. Opowiadałam im wtedy jak wygląda nasze gniazdo. Mieszka-
liśmy w  wykrocie pod korzeniem przewróconego, wielkiego drzewa. Wyjątkowo rodzice nie wykopali nory. Potem uda-
ło mi się zobaczyć wszystko dokładnie, bo otworzyło się również lewe oko. Moi bracia czekali na to jeszcze 5 dni, czy-
li mieli dopiero 2 tygodnie jak zobaczyli jak śliczny jest las wiosną. Mama cierpliwie uczyła nas jak nazywają się roślinki, 
które widzieliśmy z legowiska. Był tam szczawik zajęczy wyglądający jak drobna koniczyna, konwalie majowe obsypane 
białymi dzwoneczkami, zawilce gajowe ze swoimi białymi główkami na delikatnych nóżkach i przylaszczki pospolite ko-
loru nieba. Konwalii, przylaszczek i zawilców mama nam zabroniła zrywać, bo oprócz tego, że są trujące to jest ich mało 
i trzeba je chronić, by nasze dzieci i wnuki mogły się nimi cieszyć. W lesie jest teraz jasno, bo niewiele rośnie tu świer-
ków i innych iglastych drzew, które mają liście cały rok, a na liściastych klonach, jaworach, jarzębinach i lipach jeszcze 
się listki nie rozwinęły. Cały las wygląda teraz świeżo, przesiąknięty jest wilgocią i pachnie słodyczą pierwszych kwiatów. 
Często pada deszczyk, a mama mówi, że od tego majowego rośnie się najszybciej!
Mama zwykle nie oddalała się od nas, musiała nas przecież karmić i chronić. Czasem jednak  zdarzało się jej szukać je-
dzenia gdzieś dalej, jednak szybko wracała. Rodzice polowali głównie na małe ssaki, ptaki i nawet ryby. Czasem złapali 
sarnę. A nas mama karmiła najpierw mlekiem, a później przeżutym mięsem. 

Lato
Rodzice na polowania chodzili wieczorami i w nocy, bo w dzień było za ciepło. My nie chodzimy jeszcze z nimi do lasu 
– rodzice przynoszą nam żywe ofiary do gniazda, a my pod ich czujnym okiem uczymy się powoli trudnej sztuki polowa-
nia. Czasem brakuje nam cierpliwości i jak wszystkie dzieci uważamy, że jesteśmy dorosłe i wszystko już potrafimy, dla-
tego dziś Mamusia zabrała nas po raz pierwszy do lasu, byśmy mogły zobaczyć, że jeszcze wiele musimy się nauczyć. Po-
wiedziała, że skoro się tak mądrzymy i wszystko wiemy najlepiej, to ona pokaże nam na czym polega prawdziwe wilcze 
życie – na zdobywaniu pożywienia potrzebnego do przetrwania! Nie wiedziałam, że to jest takie trudne zadanie! Oczy-
wiście wcześniej musieliśmy przyswoić kilka ważnych zasad, z których najważniejszą jest to, że „nie polujemy dla zaba-
wy, lecz dla niezbędnej do życia strawy”. 
A w ciągu dnia, w najbardziej dokuczliwe letnie upały drzemaliśmy wszyscy razem ukryci gdzieś w cieniu. W ogóle lato 
mi się mało podoba. Jest gorąco i jest zbyt mało błota, żeby się w nim bawić. Wiosną było zabawniej! Teraz korony drzew 
tworzą już zwartą warstwę, a ich liście pociemniały. Wiosenne kwiaty przekwitły, a słodki zapach ich nektaru zastąpił 
zapach igliwia i ogrzanej lipcowym słońcem żywicy. Jest bardzo sucho – mama ciągle się boi, że do lasu mogą wejść nie-
odpowiedzialni ludzie i spowodować pożar. Wtedy wszystkie zwierzęta byłyby w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na 
szczęście nigdy nie widziałam ognia i raczej nie chciałabym go zobaczyć. Żyjemy z nadzieją, że ludzie będą rozważni. 
W lecie jest jeden wielki plus – bardzo smacznie jemy! Ja lubię jeść pisklęta, płazy, jaja ptasie, gryzonie, zające... Jest 
w czym wybierać! 

Jesień
Cały świat się zrobił rudy jak lisy z sąsiedztwa! Myślałam, że to drzewa się popsuły, ale mama mi powiedziała, że to nor-
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malne, że one tak się przygotowują, żeby przetrwać zimę. Drzewa pozbywają się liści, które szeleszczą pod nogami przy 
najmniejszym ruchu. Między nimi wrastają kapelusze na nogach – to grzyby. Trzeba bardzo uważać, żeby nie zjeść jakie-
goś trującego grzyba, bo to może być niebezpieczne! Oprócz tego w powietrzu latają perłowe nitki – to babie lato, taki 
środek transportu dla malutkich pajączków… Przepięknie to wygląda! Dnie stają się coraz krótsze, wieczory są chłod-
niejsze, noce bywają już całkiem zimne, brr… Trochę nam to dokucza, ale nie tylko nam. Niektóre zwierzęta wędrują na 
zimę do ciepłych krajów – na przykład bociany. Inne zimę postanowiły przespać w swoich domkach, więc teraz groma-
dzą zapasy tłuszczu, by starczyło im energii. Jeszcze inne nie będą spały, ale schowają  się w swoich mieszkankach i wy-
chodzić będą tylko do spiżarni – tak zrobią wiewiórki. Bobry znad stawu podobnie – zgromadzą zapasy, ale korzystać 
będą z nich tylko dzieci, a rodzice zaopatrzone w grube pokłady tłuszczu będą hibernowały do wiosny. Dużo się dzieje 
w lesie – sądzę, że to najbardziej pracowita pora roku.
Nie wiem jeszcze co to zima, ale widzę, że my też się szykujemy. Bez przerwy pod okiem mamy i taty ćwiczymy polo-
wanie. To niebezpieczne zadanie, bywa bardzo groźnie… Kacper, mój brat jednego z tych polowań nie przeżył… Smut-
no mi, ale mamusia nam tłumaczy, że jest teraz w Krainie Wiecznych Łowów i jest mu tam dobrze. Wszyscy tam do 
niego kiedyś pójdziemy, dlatego się nie martwię tak bardzo. Robi się coraz chłodniej, nie wiem czemu! Chyba mam za 
cienkie futerko, bo mi zimno! Mama mnie jednak pociesza, że na zimę futerko mi bardzo zgęstnieje i będzie mi dzięki 
temu cieplutko. Tata mimo wszystko karze nam się rozgrzewać biegając za ptakami i małymi ssakami. Chodzimy też na 
jagody. Żebyśmy się nie zgubili wąchamy ślady pozostawione przez rodziców. Po zapachu poznajemy, że to nasza mama 
i tata i dzięki temu wiemy, że jesteśmy na swoim terytorium. Węch jest dla nas bardzo ważny, dostarcza nam dużo informa-
cji o świecie! 

Zima
Obudziłam się dziś i pomyślałam, że umarłam! Nie było widać mojego lasu, bo schował się za jakimś białym czymś! Do-
tknęłam tego, brr… zimne i mokre! Ale w sumie ciekawe, jak się po tym chodzi… Ach! Cudownie! To coś jest jak gęsi 
puch! Ale zaraz, widzę tu jakieś odciski łap… Aaa!... Mamusiu, ratuj, jakiś obcy wilk!... Słucham?... Spanikowałam? Ja? 
Ja się niczego nie boję! To mój starszy brat? Tymek, Rudolf, wstawajcie! Przyszedł nasz starszy brat! O, jest  dorosły… 
Lepiej będziemy do niego mówili „wujku”, bo jesteśmy za mali na mówienie po imieniu. Poza tym on się nie chce bawić 
z dziećmi. To Marcel, syn rodziców sprzed 2 lat. Mama mówi, że przyjdzie jeszcze Mikołaj, ich syn sprzed 3 lat. Wie to, 
bo słyszała w okolicy jego wycie. 

Przyszedł Mikołaj, ale nie tylko. Dołączył też do nas wielki basior. To jakiś dawny znajomy taty. Tata powiedział, że zrobi 
dla niego wyjątek i pozwoli mu zostać. Zwykle nie przyjmuje się do rodziny nie spokrewnionego wilka, ale w końcu jest 
zima i trzeba sobie pomagać. Jest nas teraz ośmioro i tworzymy małą watahę. Jestem ja z Rudolfem i Tymkiem, mama 
z tatą, wujek Marcel i wujek Mikołaj oraz Heniek Wędrowiec, który się przyłączył do stada. Rządzi u nas tata, to sa-
miec alfa i wszyscy go słuchają! Jest bardzo silny i bardzo mądry. Mama to samica alfa i też jest bardzo ważna. Oni mają 
pierwszeństwo w jedzeniu. Na Heńka Wędrowca wszyscy mówią, że jest samcem beta, czyli drugim w hierarchii, też jest 
ważny i bardzo pomaga naszej rodzinie. On też wymierza kary, gdy ktoś na to zasłuży. Wujek Mikołaj i wujek Marcel są 
niżej w hierarchii i muszą się słuchać. A my, jesteśmy dziećmi, wszyscy się o nas troszczą i wszyscy nas karmią.

Zima jest bardzo pracochłonna. Nikt nie myśli o zabawie, tylko o przeżyciu. Mało odpoczywamy, czasem nie śpimy 
przez całą dobę! Tata organizuje teraz polowania na większe zwierzęta, bo jest więcej pysków do wykarmienia. Dużo bie-
gamy, nawet do 100 kilometrów w ciągu jednej nocy! Powiększyliśmy terytorium do 250 km2, to jak kwadrat mniej wię-
cej 15 na 15 km! Zmieniamy ciągle miejsce w którym polujemy, całą zimę jesteśmy w drodze. Biegniemy truchtem, je-
den za drugim i stawiamy łapy tylko w ślady pierwszego wilka, to się nazywa sznurowanie. Gdy trafimy na jakieś stado 
jeleni tata z Heńkiem Wędrowcem wybiera zwierzę. Podchodzimy do niego ławą, to znaczy jeden wilk koło drugiego, 
żeby nie miało gdzie uciec. Często gonimy je kilometrami! Wilkom jest łatwiej biec niż jeleniom. Racice jeleni zapada-
ją się w śniegu, a my mamy szerokie łapy, dzięki którym biegamy sprawnie i się w nim nie zapadamy. Naszym obiadem 
są zwykle jelenie, czasem stare, poranione lub chore dziki, odstające od stada. Zdarza się, że nie możemy znaleźć poży-
wienia i jesteśmy głodni. Wtedy idziemy do ludzi i polujemy na jakieś zwierzę z ich hodowli, ale rzadko tak robimy. Las 
zimą jest nieprzyjazny – sadzawki z wodą, w których pływały rybki i w czasie letnich wieczorów rechotały żaby są teraz 
skute lodem. To taka woda, ale twarda. Mama mówi, że pod tą twardą przezroczystą skorupą nadal jest płynna woda, 
a ta pokrywa chroni rybki i inne wodne zwierzaki przed zamarznięciem, ponieważ utrzymuje się pod nią dodatnia 



Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

4 11. Z życia wilka miesięcy kilka

Szkoła Podstawowa 

temperatura, +4 stopnie Celsjusza. To rodzaj izolatora termicznego. Śnieg również jest takim izolatorem – pod nim mróz 
jest mniej odczuwalny. Dlatego mówi się o nim, że tworzy „pierzynkę”, dzięki której rośliny w glebie nie przemarzają 
i mogą wiosną obudzić się i rozkwitnąć.

Wiosna
Zimy nie przeżył Rudolf. Tymek odszedł od watahy, powiedział, że założy swoją, bo nie dogaduje się z tatą. Ja zostanę, 
bo nie czuję się jeszcze dorosła. Znów rodzina mi się rozeszła, wujkowie odeszli, Heniek Wędrowiec też… Ale pewnie 
spotkamy się zimą, kiedy jest ciężko i wilki muszą się wspierać wzajemnie, żeby przeżyć. A tymczasem znów spokojnie 
mogę zapolować na zająca! Już potrafię sama to robić!

B. Ćwiczenia.

Kartka z kalendarza Wilczycy.
a) Przypomnienie zależności między następowaniem pór roku a ruchem obiegowym Ziemi.

Pokaz
Nauczyciel demonstruje uczniom zmiany oświetlenia kuli ziemskiej wynikające z ruchu obiegowego Ziemi.  

Wykonanie
W dostępnym i widocznym dla wszystkich uczniów miejscu zostaje postawiona lampka nocna (bez abażuru). Dookoła 
niej bardzo wolno, po torze w kształcie elipsy krążyć musi globus. Ważne, aby nie zmieniać położenia globusa, czyli po-
chylenia jego osi obrotu w stosunku do orbity.  Najlepiej, jeśli globus trzymany jest przez ucznia w wyciągniętej ręce, 
a dziecko nie zmieniało swojego miejsca (gdybyśmy polecili uczniowi okrążać lampę, to w pewnym momencie ciało 
ucznia zasłoniłoby lampę).
Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na kąt padania promieni światła, jednakowe pochylenie osi Ziemi, a co za tym idzie 
brak oświetlenia niektórych rejonów podczas roku, oświetlenie poszczególnych stref  podczas pełnego obiegu.
Kilku uczniów powtarza pokaz i komentuje swoją obserwację. 

Rozmowa kierowana na temat:
 ‒ zmian oświetlenia strefy umiarkowanej podczas obiegu Ziemi wokół Słońca,
 ‒ różnic w długości dnia i nocy w ciągu roku, czyli pełnego obiegu,
 ‒ różnicy w średnich dobowych temperaturach.

b) Pory roku
 ‒ Nauczyciel wykonuje na tablicy rysunek przedstawiający położenie Ziemi w pierwszych dniach kolejnych pór roku
 ‒ Zwraca uwagę uczniów na nachylenie osi ziemskiej i oświetlenie kuli przez centralnie położone Słońce.
 ‒ Uczniowie przypominają daty rozpoczęcia kolejnych pór roku.
 ‒ Nauczyciel wprowadza pojęcie równonocy.

Uczniowie wypełniają kartę pracy nr 1.

Kiedy zwierzęta robią zapasy? Wtedy gdy kolor zmieniają lasy!
Praca w grupach.
Klasa zostaje podzielona na 4 grupy: wiosna, lato, jesień i zima. Przydział do konkretnej grupy zależy od daty urodze-
nia ucznia.  
Każda grupa otrzymuje do uzupełnienia kartę pracy nr 2. 
Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

Wilk poluje dla strawy, a nie dla zabawy.
 ‒ Rozmowa kierowana na temat rodzaju pokarmu wilków oraz sposobu jego zdobywania.
 ‒ Prowadzący poleca odszukanie w tabeli z karty pracy nr 2 zdań opisujących sposób zdobywania pożywienia i ro-
dzaj pokarmu wilków w poszczególnych porach roku. Uczniowie podkreślają te zdania. 

 ‒ Następnie wypełniają kartę pracy nr 3.
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Las w różnych porach roku.
Uczniowie pracują w tych samych grupach (wiosna , lato, jesień, zima). Każda grupa otrzymuje fragment opowiadania 
„Z kalendarza Wilczycy” dotyczący pory roku, którą reprezentuje, tabelę z poprzedniego ćwiczenia, arkusz papieru A1, 
farby, pędzle.
 
Uczniowie mają za zadanie odszukać w tekście oraz w tabeli opisy lasu, roślin pojawiających się w danej porze roku, wy-
glądu i zachowania zwierząt.
Następnie wykonują plakat – obraz przedstawiający konkretną porę roku. Na plakacie muszą przedstawić cechy charak-
terystyczne dla wyglądu lasu, barwy, zjawiska, sytuacje.

Zakończenie:
1. Prezentacja prac.

Plakaty zostają zawieszone w widocznym miejscu w kolejności chronologicznej dla pór roku. 
Uczniowie prezentują swoje prace. Uzasadniają dobór kolorów, objaśniają zawarte na  rysunku sytuacje, wymieniają na-
zwy gatunkowe przedstawionych organizmów, wyjaśniają zachowania zwierząt.
2. Zadanie domowe – rozwiązanie krzyżówki z Karty pracy nr 4.

Słowniczek trudniejszych pojęć:
Równonoc: występuje dwa razy w roku - równonoc wiosenna (20/21 marca), gdy Słońce przecina równik w gwiazdo-
zbiorze Barana oraz jesienna (22/23 września), gdy przecina równik w gwiazdozbiorze Wagi. Jest to czas, w którym  to 
centrum tarczy słonecznej obecne jest tyle samo czasu pod i nad horyzontem, a promienie słoneczne padają na równik 
pod kątem 90º. W tych dniach Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. 
Orbita: tor ciała niebieskiego lub sztucznego satelity krążącego wokół innego ciała niebieskiego.

Wybrane pozycje z literatury:
1. E. Gierek, I. Zając, Pakiet edukacyjny - Żywioły, FWIE, Kraków 2010.
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Przyroda w różnych Porach roku.
Wytnij kartoniki opisujące życie wilków oraz przyrodę w poszczególnych porach roku i przyklej w odpowiednim miej-
scu w pustej tabeli. 

Cały świat się zrobił rudy jak lisy z sąsiedztwa! 
Dni stają się coraz krótsze, wieczory są chłod-
niejsze, noce bywają już całkiem zimne, brr… 
Młode wilki nie wiedzą jeszcze co to zima, ale 
też się do niej szykują. Bez przerwy pod okiem 
mamy i taty wilczki ćwiczą polowanie. Robi się 
chłodniej, dlatego wilkom zaczyna gęstnieć fu-
terko, żeby zimą nie zamarzły. Młode rozgrze-
wają się biegając za ptakami i małymi ssakami. 
Chodzą też na jagody. Żeby się nie zgubiły wą-
chają ślady pozostawione przez rodziców. Po za-
pachu poznają, że to ich mama i tata i wiedzą, że 
są na swoim terytorium. Węch jest bardzo ważny, 
dostarcza im dużo informacji o świecie! To naj-
bardziej pracowita pora roku.

Pod lodem, zaczynają szumieć strumyczki… To roztopy! Zamarznięta woda znów 
zaczyna płynąć! Strumyczki spływają do dolinek, łączą się z innymi i wszystkie 
wpadają do rzek. To dlatego poziom wody w rzekach staje się teraz wyższy.

Niedźwiedzie śpią. Nietoperze śpią, jeże śpią… Rybki pod lodem czekają na wio-
snę. Ziemię przykrył śnieg, który chroni schowane w niej cebulki roślin przez 
mrozem - to taka śniegowa pierzynka. Ziemia odpoczywa po całorocznym ro-
dzeniu owoców, zwierzęta regenerują siły przez nowym rokiem. Będą potrzebo-
wały dużo energii na wiosnę.

Dzieci wracają do szkoły pełne sił i zapału - mają sobie tyle do opowiedzenia! Po-
woli dnia zaczyna ubywać, przed wyjściem do szkoły coraz ciemniej za oknem. 
Już nie można chodzić w krótkim rękawku, trzeba zakładać bluzę lub sweterek, 
żeby nie zachorować. Pada częściej, a deszcz jest chłodny, często wieje wiatr. Pta-
ki robią się niespokojne i wielkimi stadami krążą nad głowami ludzi, których twa-
rze szarzeją z braku słońca. Oprócz tego w powietrzu latają perłowe nitki – to babie 
lato, taki środek transportu dla malutkich pajączków… Lato odeszło.

Rodzice na polowania chodzą wieczorami i 
w nocy, bo w dzień jest za ciepło. Małe wilcz-
ki jeszcze nie chodzą z nimi do lasu – rodzi-
ce przynoszą im żywe ofiary do gniazda, a one 
pod ich czujnym okiem uczą się trudnej sztuki 
polowania. Z czasem rodzice zaczynają zabierać 
młode do lasu, żeby pokazać im jak poluje się na 
zwierzęta i jakie jest to niebezpieczne. A w ciągu 
dnia, w najbardziej dokuczliwe letnie upały, drze-
mią wszyscy razem ukryci gdzieś w cieniu. Latem 
jest jeden wielki plus – bardzo smacznie i dużo 
wszyscy jedzą! Jest w czym wybierać!

Wakacje. Dzieci mają czas by i obserwować przyrodę - łąki wyglądają jak koloro-
we dywany, pachną słodyczami, a szelest wśród traw dowodzi, że łąka żyje… Sły-
chać świerszcze, koniki polne, pszczoły… Czasem przebiegnie myszka, czasem 
cicho przemknie padalec. A kolory łąki nie kończą się na się na ziemi, a strzela-
ją w niebo w postaci bajkowych motyli! Będąc tam czujesz się jak pośrodku tęczy!

Jeże, żaby, niedźwiedzie i inne zwierzęta budzą się z zimowego snu. Dzień sta-
je się coraz dłuższy, powietrze nie jest już takie mroźne, choć na dworze się prze-
plata trochę zimy, trochę lata… Zza oceanu przylatują ptaki, by założyć gniaz-
do i wychować dzieci - bociany, słowiki, szpaki, skowronki… Zwierzęta wydają 
na świat młode - po stawie krążą kaczki z kaczuszkami, w ptasich gniazdach sły-
chać ciche popiskiwania... Wszystkie zwierzęta ciężko pracują odbudowując swo-
je mieszkania lub zakładając nowe.

Las zaczyna złocić się i krasić. Pachnie wrzosami i ostatnie pracowite pszczoły ro-
bią wrzosowy miód. Ziemia usłana jest opadającymi  liśćmi, spomiędzy których 
wyskakują okrągłe kapelusze grzybów - brązowe prawdziwków, czerwone koza-
ków, białe muchomorów...
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Do wilków dołączył starszy brat wilczątek i sta-
ry znajomy taty wilka, chociaż zwykle nie przyj-
muje się do watahy nie spokrewnionego osob-
nika. Rządzi wśród nich Tata, który jest samcem 
alfa i wszyscy go słuchają! Mama to samica alfa. 
Oni mają pierwszeństwo w jedzeniu. Na kolegę 
Taty wszyscy mówią „samiec beta”, czyli drugi w 
hierarchii - bardzo pomaga wilczej rodzinie. O 
dzieci wszyscy się troszczą i wszyscy je karmią. 
Zima jest bardzo pracochłonna. Wilki mało od-
poczywają, czasem nie śpią całą dobę! Dużo bie-
gają, powiększają terytorium. Ciągle zmieniają 
miejsce polowania. Ich obiadem są zwykle jele-
nie. Zdarza się, że nie mogą znaleźć pożywienia 
i są głodne - wtedy idą do ludzi i polują zwierzę-
ta hodowlane.

Bielą się świerki, przyroda śpi, wśród zasp puszystych pędzą kuligi… To dzieci 
jadą saniami, dzwoniąc ślicznie dzwoneczkami! Świat przykryty białym kocem, 
zimne dni i zimne noce… W norkach siedzą zwierzaki, w dziuplach się scho-
wały ptaki... Wszyscy nosy pochowali - ci duzi i mali. Krajobraz lodowy, mało 
kolorowy... Jedynie iglaste drzewa zachowały zielony przyodziewek. Oczywiście 
oprócz modrzewi, bo one na zimę zrzuciły swoje delikatne, miękkie igiełki.

Słońce jest teraz z nami przez większą część dnia - późno się chowa za horyzont 
i wcześnie wstaje. Jest bardzo ciepło, często też sucho. Na podwórko nie moż-
na wychodzić bez czapki i należy pić dużo wody! Zwierzęta też ciągnie teraz do 
wody - jelenie często zatrzymują się przy strumieniach by się napić, ptaszki czę-
ściej pluskają się w kałużach, a dziki zażywają błotnych kąpieli.

Urodziły się małe wilczątka! Mamusia była 
z nimi w ciąży 9 tygodni. Przyszły na świat 
w  kwietniu. Przez kilkanaście dni miały za-
mknięte oczy. Rodzice w tym roku nie wykopali 
nory więc mieszkały w  wykrocie pod korzeniem 
przewróconego drzewa. Mama zwykle nie odda-
lała się od nich, karmiła je i chroniła. Tylko cza-
sem szukała jedzenia gdzieś dalej. Rodzice po-
lowali głównie na małe ssaki, ptaki i nawet ryby. 
Czasem złapali sarnę. A dzieci Mama karmiła 
najpierw mlekiem, a później przeżutym mięsem.

Na polach kłosy zboża złocą się pod pracującymi kombajnami, ludzie zbierają 
dojrzałe owoce i warzywa i dom pachnie marmoladą. Dzielne jeże przemierza-
ją ścieżki w poszukiwaniu pożywienia. Bobry wzmacniają tamy, wiewiórki robią 
zapasy, bociany szykują się do odlotu do ciepłych krajów, ponieważ dni są coraz 
krótsze i chłodniejsze, a nocą pojawiają się przymrozki.

Wśród śniegu widać kwiatki!  Ciężko je dostrzec, bo są białe i malutkie, bar-
dzo delikatne… A jakie nazwy mają ładne: przebiśnieg - bo przez śnieg głów-
kę do słońca przebija, pierwiosnek - bo jest wśród pierwszych kwiatów w nowym 
roku kwitnący, śnieżyca - wyszła szybko, by zdążyć się ze śniegiem pożegnać za-
nim zniknie. A znikają też bałwany, lodowiska... Słońce przegania zimę, by drze-
wa przyodziały nowe, jasnozielone listki, by zakwitnąć mogły bzy, kasztany i ja-
błonie...

Pachną truskawki, skąpane słońcem pomidory smakują jak w żadnej innej porze 
roku. Na krzakach pojawia się agrest i porzeczki - jedzenia jest w bród. To wszyst-
ko dzięki ciepłym deszczom i słońcu, które tuli w promieniach świat. 
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krzyżówka z wilkiem

Rozwiąż krzyżówkę.
1. Zjawisko występujące wiosną, powodujące wzrost poziomu wód w rzekach.
2. Gdy długość dnia jest równa długości nocy.
3. Woda w stałym stanie skupienia.
4. Ta kalendarzowa pora roku kończy się 22 czerwca. 
5. Drzewo iglaste, które gubi igły na zimę.
6. Jesienne uzupełnienie wilczej diety. Niektóre są bardzo trujące!
7. Tor po którym krąży Ziemia dookoła słońca.

Wyjaśnij znaczenie hasła.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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