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Drodzy Czytelnicy, Mali i Duzi! 
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy zeszyt edukacyjny Krainy Łęgów Odrzańskich. Jeśli nie wiecie, 
co to jest Kraina Łęgów Odrzańskich, oznacza to, że zeszyt trafi ł w dobre ręce. I to niezależnie od tego, 
czy jesteście jej, być może nieświadomymi, mieszkańcami, czy może przyjechaliście do nas w odwiedziny. 
Warto lepiej poznać nasz nadodrzański region, by móc z dumą mówić: jestem z Krainy Łęgów Odrzańskich 
lub byłem (i na pewno znowu będę) w Krainie Łęgów Odrzańskich. I takie właśnie zadanie ma nasz zeszyt – 
ma pomóc i zachęcić do poznania miejsca, w którym wszyscy mieszkamy, a o którym często tak mało wiemy. 

Czas to zmienić!

W naszym zeszycie główną rolę odgrywa przyroda, bo to ona właśnie połączyła 12 nadodrzańskich 
gmin od Brzegu Dolnego do Głogowa. Dzięki Odrze i Łęgom Odrzańskim, czyli obszarom 
objętym ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, kilka lat temu 
powstała nasza Kraina, choć niektórzy twierdzą, że jej początki sięgają pradawnych czasów… 
Kraina nad Odrą, pełna pięknych i coraz rzadszych lasów, starorzeczy i łąk, wielu cennych roślin i zwierząt, 
ważnych zabytków, niepowtarzalnych miejsc oraz ciekawych postaci i historii. Kolorowanki, zabawy, 
zadania, legendy, ciekawostki, krzyżówki, rebusy i gry pozwolą Wam poznać część z nich. Na opisanie 
wszystkiego nie starczyłoby nam ani czasu, ani papieru! 

Nasz zeszyt nie jest przewodnikiem ani podręcznikiem. Nie został opracowany przez specjalistów, ale przez 
animatorów regionalnych, czyli osoby, dla których poznawanie i popularyzowanie regionu stało się pasją. 
Osoby, które cały czas się uczą i które chcą się dzielić nie tyle swoją wiedzą, co przede wszystkim ciekawością 
i chęcią odkrywania otaczającego nas świata. Autorką rysunków jest 14-letnia Marysia, która swoim talentem 
wsparła animatorów w tym trudnym wyzwaniu. Zeszytem chcemy zainspirować do poznawania Krainy 
Łęgów Odrzańskich, jej przyrody, zabytków, historii – najpierw na kartkach naszej publikacji, a później na 
wyprawach, spacerach, wycieczkach, lekcjach czy rodzinnych spotkaniach. Choć zeszyt jest przeznaczony 
dla dzieci i młodzieży, to mamy nadzieję, że sięgną po niego także osoby dorosłe, również nauczyciele, 
by wspólnie odkrywać Krainę Łęgów Odrzańskich. Będzie to na pewno dla wszystkich świetna zabawa.

Animatorzy regionalni 

Krainy Łęgów Odrzańskich

Od Animatorów
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O
DRA

ODRA

Do Łęgów Odrzańskich wyruszamy

Do Łęgów Odrzańskich wyruszamy,

ale pewien kłopot mamy.

Czy do lasu, czy nad wodę?

Może ruda kania nam pomoże?

Piękna, smukła, rdzawa,

dumna, drapieżna, od spodu biaława.

Jastrzębim okiem łęgów dogląda,

w każde zakole Odry zagląda.

Lot nad krainą właśnie zakończyła

i jednym tchem łęgowe atrakcje wymieniła. 

Na rowerze czy w kajaku szlaki Odry przemierzycie,

a w podróży zobaczycie:

starorzecza, lasy łęgowe i grądowe oraz łąki zalewowe.

Zamki i klasztory otworzą przed wami swoje podwoje,

ekomuzea zaproszą na historyczne inscenizacje i stroje.

Legend, ścieżek, ciekawostek jest u nas bez liku, 

a więc – nie zwlekajmy i do Krainy Łęgów Odrzańskich wyruszajmy!
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pokoloruj

Do Łęgów Odrzańskich wyruszamy
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Starorzecza

Starorzecze to fragment dawnego koryta rzeki odcięty w sposób naturalny przez meandrującą rzekę lub 
podczas regulacji rzeki. Czasami starorzecza łączą się z korytem rzeki tylko podczas okresów wezbrań wody. 
Są naturalnym środowiskiem wodnym i ostoją dla wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin.

ciekawostka pokoloruj
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W starorzeczach Odry występują rzadkie rośliny chronione, wpisane między innymi do Polskiej Czerwonej 
Księgi Roślin oraz na Czerwoną Listę Roślin i Grzybów Polski (są to wykazy gatunków zagrożonych na terenie 
Polski wyginięciem, a także tych, które już wyginęły). Wśród nich są między innymi: 

Czy umiesz wskazać części     
  przedstawionych roślin? 

Kotewka orzech wodny

łac. Trapa natans

liść, kwiat, łodyga, korzeń, owoc

Salwinia pływająca

łac. Salvinia natans

liść, liść podwodny, sporokarpy

Starorzecza

ciekawostka uzupełnij pokoloruj

Uzupełnij wykropkowane miejsca, 
      dla ułatwienia podpowiadamy, 
          która roślina z jakich części się składa.
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Odgadnięte wyrazy wpisz zgodnie z numeracją do diagramu. Litery z szarych pól, czytane rzędami, utworzą 
rozwiązanie – nazwę rezerwatu przyrody niedaleko miejscowości Orsk.

CZTERY SŁÓWKA

Litery z zaznaczonych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

1)   podarunek, upominek.
2)   obywatel państwa ze stolicą w Zagrzebiu.
3)   drzewo iglaste zrzucające igły na zimę.
4)   dziecinne łóżeczko do bujania; kolebka.

rozwiąż

Krzyżówki i rebusy

 1

 2

 3

 4
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W Brzegu Dolnym przeprawę przez Odrę zapewnia jeszcze jeden z ostatnich promów śródlądowych na 
Dolnym Śląsku. Taki prom to najprostszy statek rzeczny służący do przewozu osób i towarów między dwoma 
punktami, na przykład między brzegami rzeki. Prom ten, zwany liniowym, nie ma własnego napędu i poruszany 
jest siłą ludzkich rąk! W tym miejscu przeprawiano się promem przez Odrę już w 1491 roku.

Wyznaczamy brzegi Odry (możecie narysować je np. kredą lub wyznaczyć sznurkiem). 
Dzielimy grupę na drużyny i wybieramy kapitana. Kapitan każdej drużyny bierze do ręki 
„prom” (gazetę, czarno-białą podwójną stronę) i ustawia swoją grupę na jednym brzegu Odry. 
Rozkłada gazetę na podłodze i przeprawia pasażerów na drugi brzeg. Technika dowolna.
UWAGA! Nie porwijcie gazety, podarta gazeta oznacza zatopienie promu.
W czasie przeprawy nie można zejść z gazety, bo to oznacza, że pasażer wpadł do wody i musi wrócić na 
brzeg, by być przeprawionym jeszcze raz. Drużyna, która najszybciej dostanie się na drugi brzeg, wygrywa. 

Powodzenia!

prom

Zagraj z nami!  
     Zostań fl isakiem i przepraw swoją drużynę przez Odrę!

zabawa pokoloruj
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pokoloruj

Jak Uord przedzierał się przez puszczę
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N
ikt nie pamięta już czasów, gdy ziemie Śląska pokrywała puszcza, a w puszczy tej żywego 
człowieka ani ducha nie spotkałeś. Próżno szukać takich lasów i łąk teraz. Przyroda żyła prawami, 
które wyznaczały słońce, woda i ona sama. 

Nie zawsze jednak tak miało być. Bowiem od południa, zza gór, w krainę tę zmierzał dziwny człek. 
Miał na imię Uord. Był potężny i muskularny. Niebieskie sukno przewieszone przez ramię sięgało 
do kolan. W jego kędzierzawe, długie włosy wplecione były źdźbła trzcin, traw i turzyc. W jednej dłoni zawsze 
trzymał dzban, z którego nieustannie wylewała się woda.

Uord nie wędrował sam, lecz ze swą ukochaną, niezwykle piękną kobietą, przed którą uginały się nogi 
zarówno największych śmiałków i bohaterów, jak i nikczemników o twardych sercach. Sprawiało to nie tylko 
jej piękno, ale także dobro — z życzliwością odnosiła się do wszystkich, jednak najbardziej kochała swojego 
wybranka. Ludzie nazywali ją nimfą, bowiem nikt nie znał jej imienia. Legenda głosiła, że jeśli ktokolwiek inny 
niż Uord wypowie na głos jej imię, to spełni się prastara klątwa i miłość między dwojgiem kochanków zostanie 
rozerwana na zawsze. Uord strzegł więc skrzętnie tej tajemnicy.

Podróżnicy wyruszyli na północ. Ich celem było odnalezienie miejsca przyjaznego ludziom, gdzie mogliby 
spokojnie żyć i zakładać osady. Chcieli dotrzeć do wielkiej wody zwanej Baltica. Podróż była trudna i ciężka. 
Knieje były niedostępne i gęsto porośnięte roślinnością. W podróży nikt im do tej pory nie pomagał. Choć 
Uord posiadał czarodziejskie moce, nie chciał z nich korzystać w czasie wędrówki. Wiedział, że jedynie tak, bez 
pomocy magii, pozna prawdziwą naturę krainy, przez którą wędrowali, jak i jej mieszkańców.  

Po wielu dniach marszu strudzeni usiedli na brzegu wody zgromadzonej w zagłębieniu. Nimfa nigdy się nie 
skarżyła na trudy życia z ukochanym. Uord zawsze jednak wiedział, co kryje w sercu jego dzielna ukochana. 
Tym razem również poznał, że jest jej ciężko. Jak się okazało, nie tylko on. Za jego plecami mocnym głosem 
odezwało się bowiem drzewo z pogarbioną korą:

 — Strudzeni wędrowcy, widzę zmęczenie na waszych twarzach i stopach. Aby wam ulżyć, podaruję dwie gałęzie, 
które służyć wam będą za podporę i wsparcie w dalszej podróży.

Wzruszony tym gestem Uord postanowił na chwilę odkryć swoje prawdziwe oblicze i czarodziejską moc.

 — Dziękujemy silny grabie. W zamian obdarzam cię twardością i hardością, która pomoże ci żyć 
w tej krainie. Dzięki temu ludzie, którzy tu zamieszkają, będą mogli tworzyć z twych gałęzi narzędzia do pracy 
w polu — odpowiedział Uord. — A na pamięć tego, żeś nam pomógł jako pierwszy, w miejscu tym stanie osada 
i nasze podobizny wytworzone z ludzkich rąk. 

Ciąg dalszy na str. 29

przeczytaj

Jak Uord przedzierał się przez puszczę, 

czyli zapomniana historia o powstaniu łęgu odrzańskiego 
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Nazwa gatunku

Stanowisko 
(opisz miejsce występowania, 

np. miejscowość, przy drodze między/numer…, 
w lesie niedaleko... itd.)

Ilość sztuk

1

2

3

4

5

Jarząb brekinia 

łac. Sorbus torminalis

Czy znasz te gatunki drzew?

W Krainie Łęgów Odrzańskich znajduje się kilka rezerwatów przyrody, w których rosną rzadko spotykane 
drzewa. W położonym w gminie Prochowice rezerwacie przyrody „Brekinia” rośnie jarząb brekinia. 
Owoce tego drzewa mają kształt jabłuszek, są jadalne i zawierają dużo witamin. Jest to gatunek chroniony. 
Czy znasz jakieś rzadkie lub chronione drzewa w swojej okolicy? 

ciekawostka pokoloruj zbadaj

Wypełnij poniższą tabelę.
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Miłorząb dwuklapowy

łac. Ginkgo biloba

Rośnie na przykład we wsi Chobienia. Miłorząb nie 
należy do naszych rodzimych drzew, pochodzi z 

Chin. Nie należy ani do grupy drzew liściastych, ani 
do iglastych. Jest jednym z gatunków prehistorycznych, 

czyli takich, które pojawiły się na Ziemi wiele 
milionów lat temu i przetrwały do dziś. Co 

ciekawe, skamieniały odcisk liścia sprzed 
milionów lat wygląda prawie tak 

samo, jak dzisiejszy. 

Czy znasz te gatunki drzew?

Kalina 

koralowa

łac. Viburnum opulus

Rośnie dziko między innymi w lasach 
łęgowych. Możesz zobaczyć ją podczas 

spacerów po lesie. Kwitnie na biało od maja do 
czerwca. Jest pokarmem dla wielu zwierząt – 

niektóre ptaki i gryzonie jedzą jej owoce, 
owady odwiedzają licznie kwiaty, a 

kilkanaście gatunków ssaków 
zjada chętnie owoce, 

korę, liście i pędy.

ciekawostka pokoloruj
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Ptasie kolorowanki - ptaki wodne

Gęgawa

 łac. Anser anser

Pokoloruj je tak, 
      jak wyglądają 

                        w rzeczywistości!

pokoloruj
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pokoloruj

Pokoloruj je tak, 
      jak wyglądają 

                        w rzeczywistości!

Ptasie kolorowanki - ptaki wodne

Czapla siwa 

łac. Ardea cinerea

Żuraw pospolity

łac. Grus grus
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Ptasie kolorowanki - ptaki wodne

Nurogęś

łac. Mergus merganser

łabędź krzykliwy

łac. Cygnus cygnus

Pokoloruj je tak, 
      jak wyglądają 

                        w rzeczywistości!
   

             

pokoloruj
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W diagramie należy odnaleźć i wykreślić podane nazwy zwierząt charakterystycznych dla obszaru łęgów 
odrzańskich. Ukryte wyrazy odczytuje się poziomo lub pionowo, wprost lub wspak. Dla przykładu w 
diagramie zaznaczono już słowo LIS. Nieskreślone litery, odczytane kolejno rzędami od góry do dołu, 
utworzą rozwiązanie — nazwę niewielkiego ptaka wędrownego.
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Odszukaj zdjęcie ptaka
   z rozwiązania i spróbuj go narysować.
    Skorzystaj z encyklopedii,
   atlasu ptaków lub internetu.

  
  

Wykreślanka

rozwiąż narysuj

bąk, boleń, bóbr, 

cyraneczka, czerwończyk, 

derkacz, dudek, dzięcioł, 

gągoł, 

kania, kiełb, koza, kuna, 

lis, łabędź, 

mopek, 

nurogęś, 

piskorz, 

raniuszek, ropucha, rzekotka, 

sieweczka, srokosz, 

troć, 

zimorodek, 

żaba.
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W Krainie Łęgów Odrzańskich odbywa się wiele ciekawych imprez i wydarzeń. Oto niektóre z nich. 

Sprawdź, kiedy i w jakich miejscowościach się odbywają. Koniecznie weź w nich udział!

Łęgowe święta

uzupełnijpokoloruj

Święto Wina w Mieście Skarbów odbywa się w ............................................ w terminie ............................................

Inscenizacja historyczna Oblężenie Klasztoru odbywa się w ................................................................ 
w terminie ..............................................................
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Łęgowe święta

uzupełnij pokoloruj

Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą odbywa się w ............................................. w terminie .......................................

Inscenizacja Żniwna odbywa się w .................................................... w terminie ........................................................
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Grusza polna

łac. Pyrus communis

Inaczej zwana ulęgałką lub gruszą dziką. 
Jest przysmakiem jeleni 
szlachetnych, borsuków, 

zajęcy i jeży.

Drzewa, drzewa, drzewa...

ciekawostka pokoloruj

Wiśnia ptasia

łac. Prunus avium

Owoce tego drzewa należy zbierać, kiedy są 
w pełni dojrzałe. Jeżeli zjesz je za wcześnie, będziesz 

miał kwaśną minę! Dojrzałe dostarczają nam dużo 
witamin i minerałów.

Na rysunku przedstawiono dwa drzewa owocowe: wiśnię ptasią (synonimy: wiśnia dzika, czereśnia lub trześnia) 
i gruszę polną. Czy wiesz, że drzewa te rosną nie tylko w sadach i w ogrodach, ale również w lasach i na ich 
obrzeżach? Nazywamy je wtedy dzikimi.
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Nasza kraina znana jest z łęgów, czyli lasów, które występują wzdłuż rzek i potoków i są okresowo 
przez nie zalewane.  Łęgi to takie nasze „dżungle“ — mają bogatą gatunkowo, wielowarstwową i bujną roślinność. 
Możemy je podzielić na dwie główne grupy: łęgi wierzbowe i topolowe oraz łęgi wiązowo-jesionowe 
lub olszowo-jesionowe.

   
Jesion wyniosły

               łac. Fraxinus excelsior

 Należy do rodziny oliwkowatych, a jego nazwa podkreśla okazałe 
rozmiary i wyprostowane, „wyniosłe” konary rosnące 
ku górze. Ma bardzo cenne, twarde drewno 

wykorzystywane do produkcji mebli, 

parkietów czy wioseł.

Olsza                

       czarna

                łac. Alnus glutinosa

Jej nazwa pochodzi od ciemnej kory, która dawniej 

służyła do farbowania materiałów na czarno. Olsza jest 

charakterystyczna nie tylko dla łęgów. Rośnie także w 

bagiennych lasach liściastych, tworząc tzw. olsy.

ciekawostka pokoloruj

Łęgowe lasy

wykorzysty
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Turystycznym Szlakiem Odry

pokoloruj
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Mój własny opis gatunku

wygląd:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

środowisko życia:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rola w przyrodzie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dorysuj brakujące 
     części ciała ssaków.

Nasze ssaki

zbadaj narysuj

Nietoperz mopek

łac. Barbastella  barbastellus

    

Nietoperze to jedyne latające ssaki. W Polsce żyje 25 gatunków, w naszym regionie występują między innymi 
nocki i mopki — te ostatnie rokrocznie zimują w lubiąskim klasztorze. Czy wiesz, że nietoperze są bardzo 
pożyteczne? Zwalczają szkodniki oraz przyczyniają się do zapylania roślin oraz przenoszenia ziaren, podobnie 
jak owady i ptaki!
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Nasze ssaki

pokoloruj

Borsuk  

łac. Meles meles

Bóbr

łac. Castor fi ber

Dorysuj brakujące 
     części ciała ssaków.     

narysuj
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pokoloruj

Nasze ssaki

Lis 

łac. Vulpes vulpes

Wydra

łac. Lutra lutra

Dorysuj brakujące 
     części ciała ssaków.     

narysuj
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Jadwiga kiedyś spacerowała po                   w Lubiążu. Podczas takich przechadzek                 się 

i rozmyślała, cieszyła harmonią przyrody. Spacery zwykła odbywać boso, jeśli tylko pozwolała na 

to pogoda. Mąż niejednokrotnie zwracał jej uwagę, że nie godzi się, by pokazywała 

  i chadzała bez butów. Poprosił nawet jej spowiednika, by nakazał piastowskiej małżonce 

noszenie butów. Jadwiga sprytnie wybrnęła z tego nakazu. 

Nosiła                                    ,    a i owszem, tyle że przewieszone na ramionach.

I tak podczas wspomnianego spaceru późniejsza święta łagodnym i pełnym miłości                                         

spojrzała na bliską jej ziemię. Wówczas tam, gdzie spoczął po raz pierwszy jej wzrok, 

wytrysnęło źródełko. 

Niegdyś doprowadzało ono                                 do klasztoru, do dziś daje ją Lubiążowi. Lasek, 

na pamiątkę tego cudownego wydarzenia, nazwano Laskiem Świętej Jadwigi. Leży on na krawędzi 

Wysoczyzny Rościsławickiej. Rosną tu olchy, graby, dęby, bzy czarne, porzeczki czerwone i leszczyny. 

Cieszą oczy chronione bluszcze, kaliny koralowe i zawilce żółte. Można też spotkać dzięcioła 

zielonego i grubodzioba. W 1727 roku ufundowano tu drogę krzyżową, która składa się z małych 

kapliczek.

Lubiąska legenda o świętej Jadwidze

przeczytaj
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odpowiedz

Lubiąska legenda o świętej Jadwidze

Święta Jadwiga często przedstawiana jest w habicie 
pewnego zakonu, z którym była bardzo związana. 
Jaki to zakon?

Na przełomie których wieków żyła?

Czyją żoną była św. Jadwiga Śląska?

W jednym z miast naszej Krainy Jadwiga założyła 
szpital dla trędowatych — gdzie to było?

Św. Jadwiga jest patronką wielu 
ważnych spraw — jakich?

Odpowiedz
      na pytania.     
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Litery z pól oznaczonych kropką, po dopisaniu brakującej spółgłoski na skrzyżowaniu, utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 
1)     Antonim dobra.
4)     ?
6)     Niebezpieczna w górach, szczególnie zimą.
7)     Mieszka tuż za ścianą.
8)     Katarek i ..., oznaki przeziębienia.
9)     Urządzenie służące do wprowadzania obrazów do pamięci komputera (przestaw litery w słowie SKNERA).
10)   Zdrobniale o włoskim aucie (cinquecento, 126p).
11)   Radio ... (jak litera).

Pionowo: 
1)      Urządzenie do podlewania trawy w ogródku, na boisku.
2)      Łapanie ryb.
3)      Flaga wywieszana na okręcie.
4)      ?
5)      Regionalna odmiana języka; gwara.
7)      Dynastia, z której pochodził król August II Mocny.

 1  3

 5

 7

 9

 11

 2

 4

 6

 8

 10

Jakie to miasto?

rozwiąż
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Z
aopatrzeni w solidne podpory Uord i nimfa udali się w dalszą drogę. Kluczyli po lasach 
to w prawo, to w lewo, w górę i w dół. Ich droga wyznaczała liczne półkola. Uord czuł, że już od dawna 

nie zbliżają się do wielkiej wody na północy. Kiedy rozmawiali na polanie o dalszej drodze, nimfa zauważyła na 
niebie smukłego rudego ptaka z wyraźnym rybim wcięciem na końcu ogona. 

 — Co tu robisz, kanio? — zapytała.

 — Wędruję w poszukiwaniu dobrego miejsca na gniazdo. Już kilkakrotnie widziałam, jak błądzicie 
po lesie. Czyżbyście potrzebowali pomocy?

 — To prawda, zbłądziliśmy. Czy możesz nam pomóc?

 — Tak, poprowadzę was tam, gdzie zmierzacie. Będę szybować po niebie, wskazując wam drogę 
— odpowiedziała kania i od tej pory prowadziła podróżników, omijając najtrudniejsze miejsca w lesie.

Krążąc po gęstwinach leśnych, wędrowcy przycupnęli pod jednym z drzew. Tego dnia nie było 
za ciepło, a właśnie zbliżał się chłodny wieczór. Wtenczas drzewo, pod którym siedzieli, zaszumiało 
i grubym głosem powiedziało:

 — Szanowni goście, zimno wam, więc weźcie ode mnie w darze kilka konarów i ogrzejcie się w blasku ognia. 

Uord spojrzał z wdzięcznością i odpowiedział:

 — Dziękujemy, potężna wierzbo. W zamian obdarzam cię siłą wzrostu, byś rosła szybciej niż inne 
drzewa, a ludzie, którzy się tutaj osiedlą, będą dbać o ciebie, za co odwdzięczysz się, ogrzewając ich 
domostwa. Obdarzam cię również silnymi korzeniami, które pozwolą ci żyć w tej krainie i odradzać się 
w najtrudniejszych momentach.

Tej nocy Uord i nimfa wypoczęli wyjątkowo dobrze, więc o poranku z radością udali się 
w dalszą drogę. Wciąż przemierzali knieje i lasy z rzadka odwiedzane przez ludzi. Ale kraina 
ta była tak piękna i malownicza, że podróż była bardziej przygodą niż utrapieniem. Tym bardziej, 
że kochankowie lubili często przystawać i cieszyć się otaczającą ich przyrodą. Tak też było nad srebrzystym 
jeziorem obfi tującym w lilie wodne, gdzie postanowili się wykąpać, zostawiając odzienie nad brzegiem. 
Była to niezwykła chwila, bowiem Uord odnalazł wyjątkową perłę. Tak dużą, że 
większej jeszcze nie widział. Tak srebrzystą, że nie można było oderwać od niej wzroku. 
Z radością przekazał ten skarb ukochanej. 

Nie byli jednak sami. Z lasu spoglądał na nich pustelnik, który, 
widząc radość obojga, postanowił zrobić im psikusa i ukryć 
odzienie pozostawione na brzegu. Gdy Uord zorientował się, 
co się stało, strasznie się zezłościł. Pochwycił pustelnika i sprawił 
mu tęgie lanie, od czego żartowniś całkowicie osiwiał. Do tego 
Uord postanowił:

 — Od dziś będziesz płatał fi gle tylko złym ludziom, 
dobrym będziesz pomagał. A kiedy twój ludzki żywot się 
zakończy, zostaniesz tu na zawsze jako duch tej krainy, 
a ludzie zwać cię będą Siwoszem. 

Pustelnik, rad, że tylko tak skończyło się spotkanie 
z potężnym Uordem, ugościł w pustelni wędrowców, 
po czym wyprawił ich w dalszą drogę ku wielkiej wodzie. 

Ciąg dalszy na str. 42

przeczytaj

Jak Uord przedzierał się przez puszczę, 

czyli zapomniana historia o powstaniu łęgu odrzańskiego  

część II
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Czosnek kątowy, krwiściąg lekarski, a także wyczyniec łąkowy i selernica żyłkowana są typowymi gatunkami dla 
łąki selernicowej. Łąki tego typu rozwijały się w dolinach rzek (przede wszystkim Odry) na terasach zalewowych.

Mój własny opis gatunku

opis rośliny:
............................................................

miejsce obserwacji:
................................................................

data:
................................................................

Mój własny opis gatunku

opis rośliny:
............................................................

miejsce obserwacji:
................................................................

data:
................................................................

uzupełnijzbadaj

Nasze łąki

Czosnek kątowy 

łac. Allium  angulosum

Krwiściąg lekarski 

łac. Sanguisorba  offi cinalis

Wybierz się na łąkę
      i spróbuj znaleźć
        przedstawione rośliny.
       Uzupełnij informacje.

      
 

      
 



W Krainie Łęgów Odrzańskich www.lgdodra.pl 31

K
rw

iś
ci

ąg
 le

ka
rs

ki
: .

...
...

...
...

...
..

C
zo

sn
ek

 k
ąt

o
w

y:
 ..

...
...

...
...

...
.

policz pokoloruj

Nasze łąki
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Czy wiesz, ile mostów i mosteczków znajduje się w Krainie Łęgów Odrzańskich? Pewnie nikt tego nie wie. 
Rozpoznaj trzy największe, przechodzące przez Odrę i wpisz miejscowości, w których się znajdują. 
A na stronie obok zaprojektuj swój własny most.

uzupełnijpokoloruj

Mosty nad Odrą
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Zaprojektuj most

narysuj pokoloruj
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 Jak rozpoznać bielika? Opisz, jakie ma:

skrzydła:
............................................................

dziób:
............................................................

ogon:
................................................................

głos:
................................................................

Chronione ptaki szponiaste

Bielik

łac. Haliaeetus albicilla

uzupełnijpokoloruj



„Jak Siwosz pouczył przewodnika”

pokolorujprzeczytaj

Chronione ptaki szponiaste

Kania ruda 

łac. Milvus milvus
Doskonale szybujący ptak o ubarwieniu czerwonobrązowym, z jaśniejszą 

głową oraz jasną częścią spodu skrzydeł i ogona. Podczas szybowania 
przyjmuje charakterystyczną sylwetkę w kształcie litery M. Buduje 

gniazda na wysokich drzewach. Poluje na małe kręgowce, ptaki. 
Może odbierać zdobycz jastrzębiom i bielikom. Jej lęgowiska 

znajdują się między innymi w rezerwacie przyrody „Łęg Korea”. 
Czy wiesz, gdzie to jest ?

ciekawostka pokoloruj
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W 
dawnych czasach, kiedy to jeszcze nie było na Odrze mostów, podróżnych przez rzekę 
przeprawiał łodzią przewoźnik. Często zdzierał jednak ze swoich pasażerów ostatni grosz, 
dlatego nie cieszył się on najlepszą sławą. 

W pewien ciepły, letni wieczór, gdy księżyc srebrzył wody rzeki, niespodziewanie ciemne chmury zasnuły 
całe niebo. Umilkły spłoszone ptaki, przerwany został hałaśliwy koncert żab i nastała przerażająca cisza... 
Wtem z przeciwnego brzegu rzeki rozległo się rozpaczliwe wołanie: 

— Przepraw mnie, przepraw mnie — Jakież było zdziwienie przewoźnika, kiedy po przybyciu na drugi 
brzeg, nikogo tam nie zastał. 

Następnego wieczoru sytuacja powtórzyła się, znów ktoś jęczał i nawoływał z sąsiedniego brzegu. 
Przestraszony przewoźnik, docierając na druga stronę, z daleka widział jakąś niewyraźną, przygarbioną postać. 
Łódź właśnie zbliżała się do brzegu, gdy nagle biała jak mleko mgła szczelnie otuliła pochyloną sylwetkę 

nieznajomego. Trzciny zaszeleściły niespokojnie, 
jakiś ptak krzyknął ostrzegawczo. Przewoźnik nie 
mógł przyjrzeć się pasażerowi, który osłaniał się siwą, 
obszerną kapotą. Wsiadając mruczał coś niewyraźnie 
i cicho pojękiwał. Nie odpowiadał na żadne pytania, 
tylko pośpiesznie zajął miejsce z tyłu łodzi, która pod 
jego ciężarem gwałtownie się zakołysała i zanurzyła 
do poziomu lustra wody. Wiosłujący czuł dziwny 
niepokój i ogarniał go coraz większy strach, gdyż 
niespodziewanie przypomniał sobie opowiadania 
o tajemniczym, sprawiedliwym Siwoszu. Płynęli tak 
w milczeniu i jakieś niedopowiedzenie wisiało między 
nimi, kiedy łódka niespodziewanie zatrzymała się 
na środku rzeki. Niezwykła, potężna siła blokowała 
wiosła i mimo iż mięśnie ramion przewoźnika pękały 
od wysiłku, pot zalewał mu czoło, wszystkie żyły 
prężyły się w ciele, nie udało mu się przemieścić łodzi 
nawet o centymetr. Wreszcie po wielogodzinnym, 
zdawało się wieki trwającym morderczym wysiłku, 
dotarł omdlały do brzegu. Wówczas odgarnął z czoła 
zlepione kosmyki włosów i spojrzał uspokojony na 
tył łodzi. Okazało się jednak, że nie ma w niej nikogo. 
Tajemniczy pasażer jakby rozpłynął się w powietrzu!

Po kolacji odwiedził przewoźnika przyjaciel. 
Do późnej nocy rozprawiali o tym, co wydarzyło 
się wieczorem. Próbowali w jakiś logiczny sposób 
wytłumaczyć tę niecodzienną przygodę. W końcu 
gość ni to stwierdził, ni to zapytał: 

— Czy ta historia nie jest przypadkiem 
ostrzeżeniem? Może zbyt dużo pobierasz za 
przeprawy? 

I w tym momencie dobiegło z przeciwległego 
brzegu wołanie, od którego rozmówcom włosy zjeżyły 
się na głowie: Przepraw mnie, przepraw mnie...



„Jak Siwosz pouczył przewodnika”

pokolorujprzeczytaj

Chronione ptaki szponiaste

Kania ruda 

łac. Milvus milvus
Doskonale szybujący ptak o ubarwieniu czerwonobrązowym, z jaśniejszą 

głową oraz jasną częścią spodu skrzydeł i ogona. Podczas szybowania 
przyjmuje charakterystyczną sylwetkę w kształcie litery M. Buduje 

gniazda na wysokich drzewach. Poluje na małe kręgowce, ptaki. 
Może odbierać zdobycz jastrzębiom i bielikom. Jej lęgowiska 

znajdują się między innymi w rezerwacie przyrody „Łęg Korea”. 
Czy wiesz, gdzie to jest ?

ciekawostka pokoloruj
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W 
dawnych czasach, kiedy to jeszcze nie było na Odrze mostów, podróżnych przez rzekę 
przeprawiał łodzią przewoźnik. Często zdzierał jednak ze swoich pasażerów ostatni grosz, 
dlatego nie cieszył się on najlepszą sławą. 

W pewien ciepły, letni wieczór, gdy księżyc srebrzył wody rzeki, niespodziewanie ciemne chmury zasnuły 
całe niebo. Umilkły spłoszone ptaki, przerwany został hałaśliwy koncert żab i nastała przerażająca cisza... 
Wtem z przeciwnego brzegu rzeki rozległo się rozpaczliwe wołanie: 

— Przepraw mnie, przepraw mnie — Jakież było zdziwienie przewoźnika, kiedy po przybyciu na drugi 
brzeg, nikogo tam nie zastał. 

Następnego wieczoru sytuacja powtórzyła się, znów ktoś jęczał i nawoływał z sąsiedniego brzegu. 
Przestraszony przewoźnik, docierając na druga stronę, z daleka widział jakąś niewyraźną, przygarbioną postać. 
Łódź właśnie zbliżała się do brzegu, gdy nagle biała jak mleko mgła szczelnie otuliła pochyloną sylwetkę 

nieznajomego. Trzciny zaszeleściły niespokojnie, 
jakiś ptak krzyknął ostrzegawczo. Przewoźnik nie 
mógł przyjrzeć się pasażerowi, który osłaniał się siwą, 
obszerną kapotą. Wsiadając mruczał coś niewyraźnie 
i cicho pojękiwał. Nie odpowiadał na żadne pytania, 
tylko pośpiesznie zajął miejsce z tyłu łodzi, która pod 
jego ciężarem gwałtownie się zakołysała i zanurzyła 
do poziomu lustra wody. Wiosłujący czuł dziwny 
niepokój i ogarniał go coraz większy strach, gdyż 
niespodziewanie przypomniał sobie opowiadania 
o tajemniczym, sprawiedliwym Siwoszu. Płynęli tak 
w milczeniu i jakieś niedopowiedzenie wisiało między 
nimi, kiedy łódka niespodziewanie zatrzymała się 
na środku rzeki. Niezwykła, potężna siła blokowała 
wiosła i mimo iż mięśnie ramion przewoźnika pękały 
od wysiłku, pot zalewał mu czoło, wszystkie żyły 
prężyły się w ciele, nie udało mu się przemieścić łodzi 
nawet o centymetr. Wreszcie po wielogodzinnym, 
zdawało się wieki trwającym morderczym wysiłku, 
dotarł omdlały do brzegu. Wówczas odgarnął z czoła 
zlepione kosmyki włosów i spojrzał uspokojony na 
tył łodzi. Okazało się jednak, że nie ma w niej nikogo. 
Tajemniczy pasażer jakby rozpłynął się w powietrzu!

Po kolacji odwiedził przewoźnika przyjaciel. 
Do późnej nocy rozprawiali o tym, co wydarzyło 
się wieczorem. Próbowali w jakiś logiczny sposób 
wytłumaczyć tę niecodzienną przygodę. W końcu 
gość ni to stwierdził, ni to zapytał: 

— Czy ta historia nie jest przypadkiem 
ostrzeżeniem? Może zbyt dużo pobierasz za 
przeprawy? 

I w tym momencie dobiegło z przeciwległego 
brzegu wołanie, od którego rozmówcom włosy zjeżyły 
się na głowie: Przepraw mnie, przepraw mnie...
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rozwiąż

Jakie to miejscowości na jakim szlaku?
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owoc ............................................

owoc ............................................

owoc .....................................

Zabawa z liśćmi

uzupełnijpokoloruj

Zapewne często wychodzisz na spacer do lasu i zbierasz liście z drzew oraz ich owoce. Na kartce 
zostały narysowane i podpisane liście. Czy potrafi sz nazwać owoce, które spadły z tych drzew?
Wpisz ich nazwy i pokoloruj liście barwami jesieni.

Liść i owoc dębu szypułkowego 

łac. Quercus robur

Liść i owoc buka

łac. Fagus sylvatica

Liść i owoc grabu pospolitego 

łac. Carpinus betulus
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Liść i owoc kruszyny pospolitej 

łac. Frangula alnus

Kora drzewa ma zapach zgnilizny, lecz niech Cię to nie zmyli — ma 
właściwości lecznicze. Pszczelarze cenią kruszynę jako pszczeli 
pożytek. Dawniej jej gałęzie dostarczały węgla drzewnego do 

wyrobu prochu strzelniczego. Pod częściową ochroną!

ciekawostka pokoloruj

Zabawa z liśćmi

liść i owoc topoli czarnej 

łac. Populus nigra

Nasiona topoli są otoczone cienkimi, białymi 
włoskami, dzięki czemu mogą pokonać w 

locie odległość nawet 15 km. Muszą bardzo 
szybko dotrzeć w odpowiednie miejsce, 

ponieważ są zdolne do kiełkowania 
tylko przez 1-2 tygodnie. By zapewnić 

sobie potomstwo, topole wytwarzają 

ogromną ilość nasion, które często 

przykrywają ziemię niczym wełna.
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Niewielu z nas ma okazję, aby poznać podwodny świat Odry, a ma on wielu ciekawych mieszkańców, nie tylko tych 
„rybich”. Warto jednak wiedzieć, jakie ryby mieszkają w naszej rzece. Odgadnijcie ich nazwy i uzupełnijcie literami 
puste miejsca. Niektóre z nich spróbujcie rozpoznać na rysunku obok. 

_ ł _ ć              Zwana płotką, rośnie wolno.

j _ l _ c              Choć na obrazku sam jak palec, jest towarzyski. Zwinny, lubi szybki nurt 
              i piaszczyste dno.

o _ o _              Tygrysie pasy, płetwa niczym pióropusz, z ostrymi kolcami, a do tego jedna 
                                                     z bardziej kolorowych ryb Polski.

_ kl _ ja              Najlepiej czuje się wśród koleżanek w ławicy, często pływa tuż 
                                                     przy samej powierzchni.

b_ _ eń              Drapieżca, choć z rodziny grzecznych karpiowatych. Gdy poluje, wyskakuje nad        
                                                     wodę, potrafi  zaatakować żaby, uwielbia zjadać ukleje. 

_ oz _              Rybia „kózka”, żyje przy piaszczystym dnie. Gdy się w nim głęboko zagrzebie, 
              widać tylko jej oczy i ogon.

kl _ _              Wszystkożerny, latem woli rośliny, zimą mniejsze rybki. Nie pogardzi owocami. 
              Żaden z niego leń!

_ zcz _ p _ _              Potrafi  być naprawdę długi — rekord Polski to ponad 120 cm. Jego spłaszczona,  
                                                     groźna głowa i „kaczy dziób” zdradzają, że jest drapieżnym myśliwym. 

_ _ szcz              Żyje w stadach w nizinnych partiach rzeki, potrafi  żerować w mule i wybierać 
              z niego pożywienie.

_ rą _              Z nazwy podobny do karpia, z wyglądu do leszcza, choć o wiele mniejszy, nie  
                                                     zaważy więcej niż kilogram i jakie piękne oczy!

t _ o _   _ęd _ _ _na     Ni to pstrąg, ni łosoś, cała w czarne plamki.  Wędruje z morza w kierunku źródeł, 
              by odbyć tarło.

m _ _tu _              Choć z dorszowatych, to słodkowodny. Lubi bardzo czyste wody i nie czuje mięty 
              do dziennego światła — kryje się przed nim głęboko przy dnie. Chętnie żeruje, 
              gdy na dworze temperatura poniżej 5 stopni C.  

_ u _              Nie dla niego tłum! Największy w Odrze, za dnia leniwie osiada na dnie, ożywia     
                                                     się po zachodzie słońca. Z natury samotnik.

Rybi mieszkańcy Odry

rozwiąż
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dopasuj pokoloruj

Rybi mieszkańcy Odry
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M
arsz Uorda i nimfy trwał tak długo, aż pojawiła się przeszkoda, której nawet kania nie była 
w stanie ominąć. Jak się okazało, droga prowadziła przez wielkie bagna, których suchą stopą nie sposób 

było przejść. Dla samego Uorda nie byłaby to żadna przeszkoda, bowiem woda to jego żywioł. Uznał jednak, 
że jego ukochanej nie wypada stąpać i brodzić po mulastych bagniskach. Kiedy zastanawiał się, jak godnie 
przeprawić bezimienną przez bagniska, ukłoniły się przed nim dwa pobliskie drzewa. 

 — Wędrowcze, pomożemy tobie i twej towarzyszce przebyć to, co nieprzebyte. Oto przekazuję wam moje 
gałęzie, abyś mógł zbudować wygodne pływadło — rzekł wiąz. 

 — Ja zaś daruję ci moje drewno, abyś miał czym się odpychać na swoim pływadle — dopowiedział jesion. 

Uord skorzystał z pomysłu i darów wiązu i jesionu. Postanowił nie pozostać im dłużnym i rzekł:

 — Dziękujemy, zgrabny wiązie, w zamian obdarzam cię twardością i wytrzymałością, a ludzie, którzy się tutaj 
osiedlą, będą dbać o ciebie, za co odwdzięczysz się, dostarczając im drewna do budowy łodzi. Obdarzam 
cię również silnym i rozłożystym pniem, który pozwoli ci przetrwać nawet wtedy, gdy przyjdzie wielka woda.

 — Dziękujemy i tobie, jesionie, w zamian obdarzam cię elastycznością i wielkością, a ludzie, którzy się tutaj 
osiedlą, będą dbać o ciebie, za co dostarczysz im dobrego surowca do tworzenia wioseł, a to oto pierwsze 
z nich stanie się moim symbolem. 

Po tych słowach podróżnicy udali się na pływadle w dalszą drogę, niezwykle trudną i męczącą. Rudy 
ptak nadal wskazywał im drogę, która dłużyła się z powodu wielu przeszkód, bagna obfi towały bowiem 
w mielizny i liczne mokradłowe stwory. Uord dawał sobie z nimi radę, jednak na horyzoncie wciąż nie było 
widać końca trzęsawisk. Po kilku dniach wytrwałym wędrowcom udało się dotrzeć do suchej ziemi. Wygłodniali 
i wycieńczeni nie mieli nawet siły poszukać jedzenia, ułożyli się więc pod krzewem, radując się zapachem 
ziemi. Wtem dokładnie nad nimi, delikatnie, w ledwie wyczuwalnym szumie podróżnicy usłyszeli:

 — Dobrzy ludzie, jeśli się nie posilicie, to zostaniecie tu na zawsze w niepamięci, dlatego wam pomogę. 

 — Jakże chcesz nam pomóc, drobniutki krzewie kaliny? — zapytała nimfa. 

 — Zbiorę najsmakowitsze owoce moich braci i sióstr: porzeczek, bzów, głogów, róż i dereni — odpowiedział 
płomienny krzew — i przygotuję strawę.

I tak też się stało. W jednej chwili, kiedy słońce nawet nie przesunęło się o dwunastą cześć nieboskłonu, 
na wielkim liściu łopianu znalazły się owoce kaliny, bzu czarnego, porzeczek, derenia, głogu i róży. 
To wystarczyło na solidny posiłek i wzmocnienie ciał wędrowców. 

 — Dziękujemy ci, kalino, a także twoim braciom i siostrom za smaczny i pokrzepiający posiłek — rozpoczął 
Uord. — Nie zapomnimy tego daru, dlatego zadbam o to, abyście w całej mej krainie mieli dobre warunki 
do rozwoju i wzrostu, aby móc wydawać dorodne owoce, pożyteczne dla ludzi, ptaków i innych zwierząt. 
Ciebie, kalino koralowa, mianuję strażniczką tych terenów. Od teraz będziesz symbolem i zarazem strażnikiem 
dziewiczości tej krainy.

Ciąg dalszy na str. 58

przeczytaj

Jak Uord przedzierał się przez puszczę, 

czyli zapomniana historia o powstaniu łęgu odrzańskiego

część III



W Krainie Łęgów Odrzańskich www.lgdodra.pl 43

Czy wiesz, że w Polsce żyje 10 gatunków dzięciołów, czyli najbardziej znanych dziuplaków? W Krainie 
Łęgów Odrzańskich występuje jedna z największych w środkowej Europie populacji dzięcioła średniego.

      
         Porównaj oba gatunki pod względem:

ubarwienia:
............................................................

wielkości:
............................................................

wydawanych      
odgłosów: ................................................................

     

............................................................

............................................................

................................................................

Ptasie kolorowanki — ptaki łęgów 

uzupełnij pokoloruj

Dzięcioł zielonosiwy  

łac. Picus canus

Dzięcioł średni

 łac. Dendrocopos medius

Spróbuj pokolorować 
     je tak, jak wyglądają
        w rzeczywistości!
   

   

Dzięcioł zielonosiwy Dzięcioł średni
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Ptasie kolorowanki — ptaki łęgów 

pokoloruj

Srokosz 

łac. Lanius excubitor

Gąsiorek 

łac. Lanius collurio

Raniuszek

łac. Aegithalos caudatus
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Zimorodek

łac. Alcedo atthis

Zimorodki są czasem nazywane „latającymi klejnotami”, 
należą bowiem do naszych najbarwniejszych ptaków, a ich 

mieniące się, błękitno-pomarańczowe ubarwienie zachwyci 
każdego. Naturalnym siedliskiem zimorodków są nadrzeczne 
skarpy, w których wygrzebują nory o długości około 1 metra. 

Dlatego poważnym zagrożeniem dla zimorodków są regulacje 
koryt rzek, podczas których likwiduje się urwiste brzegi. 

Dudek

łac. Upupa epops

Chwiejny lot dudka i pstre ubarwienie sprawiają, 
że w locie przypomina ogromnego motyla. Mojżesz 

nazwał dudka „nieczystym ptakiem”, gdyż zagrożone pisklęta 
wystrzykują w stronę intruzów cuchnącą, brązową wydzielinę. 
Dudki są dziuplakami, dlatego dla zachowania ich gatunku 

bardzo ważna jest ochrona dziuplastych drzew. 

Ptasie kolorowanki — ptaki łęgów 

ciekawostka pokoloruj
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Kto to jest?

narysuj

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak się nazywa ten zakonnik, rozwiąż rebus. 

Połącz kropki
     tak, aby powstał obrazek.   

rozwiąż

NA = S
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W lubiąskim klasztorze, w którym mieszkali i pracowali niegdyś cystersi, znajduje się 
przepiękna sala zwana książęcą, w której można podziwiać wyjątkowy plafon — największe 

sufi towe, olejne malowidło w Europie, wykonane przez Christiana Benthuma. 

Wykonaj własny plafon przedstawiający życie i zwyczaje cystersów. 
    Jeśli nie byłeś jeszcze w Lubiążu, zaplanuj wycieczkę do klasztoru, 
         by na własne oczy zobaczyć to i inne niezwykłe dzieła.
   
  

Plafon

ciekawostka narysuj
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Rzadkie motyle dzienne i nocne

Barczatka kataks

łac. Eriogaster catax

Czerwończyk nieparek

łac. Lycaena dispar

Przeplatka aurinia

łac. Euphydryas aurinia

Przeplatka maturna 

łac. Euphydryas maturnamodraszek 

łac. Phengaris

Przedstawiamy Wam kilka rzadkich i chronionych motyli dziennych i nocnych, które występują w naszej 
krainie. Są wpisane do Polskiej Księgi Zwierząt oraz na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych.

pokoloruj
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Płazy wydają bardzo ciekawe odgłosy w czasie godów. Nadstaw uszu w maju i czerwcu, a na pewno je usłyszysz.

Żaba moczarowa 

łac. Rana arvalis
W okresie godów samce wydają głos przypominający 

krótkie szczeknięcie, a ich ciało (szczególnie jego 
przednia część) staje się intensywnie błękitnoliliowe.

Ropucha zielona 

łac. Bufo viridis

Głos samca przypomina śpiew kanarka, jest donośny 
ze względu na rezonator umieszczony na 

spodniej stronie głowy.

   Kumak nizinny 

łac. Bombina bombina

Samce kumaka wydają rytmiczne głosy godowe o 
smutnym, nieco metalicznym brzmieniu — “uuh-uuh” 

lub “unk-unk”

Rzekotka drzewna 

łac. Hyla arborea 

Dzięki charakterystycznemu brzmieniu (szybko 
powtarzalny terkot "repp-repp-repp") i dużej sile 
głos godowy rzekotki jest dominującym dźwiękiem 

w majowych żabich koncertach.

Nie tylko ptaki śpiewają...

ciekawostka pokoloruj
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Grzybienie białe

  łac. Nymphaea alba

 Swą łacińską nazwę zawdzięczają nimfom wodnym, 
boginkom przyrody. Rośliny te możemy zobaczyć 
w starorzeczach, stawach, spokojnych jeziorach. 

Kwitnie od czerwca do sierpnia. Częściowo pod 
ochroną.

Grążel żółty 

łac. Nuphar lutea

Często występuje razem z grzybieniem białym, 
może rosnąć w wodach o głębokości do 6 metrów. 

Kwiaty wystają ponad powierzchnię wody, 
natomiast owoce dojrzewają pod wodą.

Rośliny pływające

pokolorujciekawostka
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Staw

podpisz pokoloruj
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„Jodłowice” to rezerwat przyrody, w którym rośnie jodła pospolita. Jodłę zwykle można spotkać w górach. 
Dowiedz się, gdzie znajduje się ten rezerwat i wybierz się na wycieczkę w poszukiwaniu jodły pospolitej.

 

Czy wiesz, które z tych 
dwóch drzew zrzuca co 

roku igły na zimę?

W naszym zaszycie znajdują się 
   jeszcze inne drzewa iglaste,   
   spróbuj je odszukać. 
 Rozpoznajesz je?

 

Jodła pospolita 

łac. Abies alba

Modrzew europejski 

łac. Larix decidua

Gdzie to jest?

pokolorujzbadaj
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W kierunku północno–wschodnim od wsi Zaborów znajduje się malownicze jeziorko, które powstało 
z odnogi Odry. Starsi powiadają, że w 1813 roku w okolicach Dziewina sam cesarz Napoleon Bonaparte 
wraz ze swoją armią przeprawiał się przez Odrę na wschód. Cesarz oprócz licznych wojsk zabierał ze 
sobą ogromne zapasy żywności, odzieży i różnych bogactw. Nawet w najgorszych snach nie przewidywał 
bowiem, jak druzgocąca spotka go klęska. Na jednym z licznych wozów znajdowała się potężna 
skrzynia wypełniona srebrnymi i złotymi monetami — była to kasa cesarska. W czasie przeprawy przez 
rzekę pękła oś w nadmiernie obciążonym wozie i cenny ładunek zaczął znikać pod wodą. Na nic zdał 
się wysiłek zrozpaczonych żołnierzy i opór zmęczonych koni — głębia pochłonęła skarb na zawsze. 
Krążą pogłoski, że tylko jednemu człowiekowi, rybakowi z Zaborowa o nazwisku Pol, udało się żerdzią 
dotknąć skrzyni ze skarbem, a nawet zarzucić sieć, by wyłowić skarb. Skrzynia była jednak tak ciężka, że nawet 
silny syn rybaka niewiele zdołał pomóc. Pobiegli więc do wsi po sąsiadów, aby wspólnie wydobyć cenny 
ładunek. Jednak po powrocie mimo długich poszukiwań nie potrafi li odnaleźć miejsca, w którym leżała skrzynia.
Czy warto mieć nadzieję, że ludzkie oczy ujrzą kiedyś zatopiony skarb?

A może Tobie się uda? 
Niektórzy mówią, że od czasu do czasu widać nad jeziorkiem srebrzystozłotą poświatę…

Jeziorko Napoleona

przeczytaj pokoloruj
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Przedstawiamy Wam trzy słynne postaci, które związane były z naszą Krainą. Niestety, gdzieś się zagubiły 
bardzo ważne słowa z ich biografi i. Zgadnijcie, jakie i uzupełnijcie luki w tekście. 

Franz Karl Achard

Urodził się w 1753 r. w Berlinie.

Chemik, fi zyk i biolog. Odkrył metodę produkcji cukru z ……….........

Dzięki temu cukier, dotychczas wytwarzany z trzciny cukrowej, przestał być 

drogim, zamorskim towarem i stał się dostępny dla każdego. W ……… r. 

uruchomił pierwszą na świecie cukrownię buraczaną we wsi …………… 

koło Wołowa. Dziś możemy tam podziwiać pomnik i pozostałości po 

fabryce cukru. Zmarł w 1821 roku w …………… Jego grób znajduje się na 

cmentarzu koło wsi Moczydlnica Dworska. 

Jan II Żagański (Szalony)

Urodził się w 1435 r.

Ostatni przedstawiciel głogowsko-żagańskiej linii …………………..............

Z uwagi na charakter nazywany był Złym, Dzikim, Szalonym i Okrutnym. 

Potrafi ł być dobrym gospodarzem dla miast, w których panował — z jego 

hojności korzystały m.in. Głogów (zjednoczony po 150-letnim rozbiciu 

na część książęcą i królewską) i Wołów. Co ciekawe, podczas oblężenia 

............................. rozkazał bombardować obrońców łajnem, gnojem 

i wszelkim cuchnącym ścierwem. W ….........…….....….. Piastowskim w 

Wołowie praktykował ................................... w specjalnie wybudowanym 

laboratorium, szukając sposobu przemiany zwykłych metali w srebro lub 

złoto. Zmarł w 1504 r. Jest jedyną osobą z tytułem .................................. 

pochowaną w kościele św. …………........…… w Wołowie.

Michał Leopold Willmann

Urodził się w 1630 r. w Królewcu.

Jeden z najważniejszych malarzy epoki …………… w Europie Środkowej. 

Malarstwa uczył się od ojca, a następnie w czasie niemal 10-letniej podróży 

po Europie.  W 1660 roku zamieszkał w ……………………, gdzie założył rodzinę, 

otworzył pracownię i przebywał do końca życia, pracując głównie dla zakonu 

……………….. Tworzył obrazy religijne, od miniatur po kilkumetrowe malowidła 

ścienne. Jego dzieła możemy oglądać w Lubiążu i w wielu kościołach 

w Polsce i poza nią. Największa kolekcja znajduje się w Muzeum Narodowym 

we Wrocławiu.  Zmarł w ……........ r. w Lubiążu. Jako szczególnie zasłużony dla 

lubiąskiego …………… został pochowany w krypcie obok innych zakonników.

Znakomitości 

Krainy Łęgów Odrzańskich

ciekawostka pokoloruj sprawdż

Jeśli nie wiecie, 
   podpowiedzi szukajcie 
  w książkach, przewodnikach, 
w internecie. 
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Chrząszcze przedstawione na rysunku znajdują się na jednym drzewie. W rzeczywistości nie mieszkają tak 
blisko siebie, choć oba gatunki lubią stare drzewa. Są to owady chronione! 

Pachnica dębowa

łac. Osmoderma eremita

Jest owadem o dużych rozmiarach (od 3,5 cm 
do 4 cm). Lubi zamieszkiwać duże dziuple. Samce 

tego gatunku wydzielają przyjemny zapach, 
aby wabić samice. Są to prawdziwe leśne 

perfumy!

 
Nietoperze 

borowce

 łac. Nyctalus noctula

Kozioróg 

dębosz

łac. Cerambyx cerdo 

Należy do rodziny kózkowatych, 
szczyci się posiadaniem silnie 

wydłużonych czułków, osiągających 
nawet 11 cm. Ogromne larwy tego 

owada drążą w drzewie długie 
i szerokie korytarze, które możemy 

dostrzec gołym okiem.

Mieszkańcy starych drzew

ciekawostka pokoloruj
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Rozwiąż krzyżówkę. Litery z szarych pól, odczytane wzdłuż zaznaczonej linii, utworzą nazwę pewnej 
charakterystycznej budowli. Natomiast litery z pól oznaczonych kropką, odczytane kolejno rzędami, utworzą 
nazwę miasta, w którym owa budowla się znajduje.

Poziomo: 

1)     Lodowa chatka Eskimoska. 
6)     Ktoś, kto pilnuje (np. szeryf to ... prawa).
9)     Stolica Rosji.
10)   Polowanie.
11)   Rower dla uczestnika Tour de France.

Pionowo: 

2)     Imię męskie; jego zdrobnienie to Gucio. 
3)     Dzielność, męstwo.
4)     Zwierzę podobne do byka, występuje w powiedzeniu: pracowity jak ...
5)     Linka, na której pan prowadzi psa.
7)     Mnóstwo ludzi zgromadzonych w jednym miejscu, czyli ścisk.
8)     Małżonka.

 1  2  3

 4  5

 6  7  8  9

 10

 11

Krzyżówka

rozwiąż
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Dopasuj głowy ptaków do reszty tułowia. Odgadnij ich nazwy 
   i wstaw odpowiednią cyferkę w okienko obok ptaszka.

 Żołna 
łac. Merops apiaster

 Sowa uszatka 
  łac. Asio otus

 Sieweczka 

rzeczna 
łac. Charadrius dubius

 Gągoł 

łac. Bucephala clangula

Gdzie jest moja głowa? 

rozwiąż dopasuj
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I   tak mijała dalsza droga znaczona wodą z dzbana u boku Uorda. Wędrowcy zbliżali się do celu. Widząc już 
  z dala wielką wodę, podróżnik zwolnił kanię z przewodnictwa, mówiąc: 

 — Niebawem będzie czas, 
    że urośnie tu piękny las. 
    Las będzie twoim przyjacielem, 
    ty — wielu piskląt rodzicielem. 

Kiedyś, ruda kanio, będzie to twój najlepszy dom, ty zaś staniesz się najważniejszym symbolem tej krainy.

Lecz to nie koniec historii, bowiem radość i nieroztropność często idą w parze. Podróżnicy 
bardzo cieszyli się z sukcesu. Tak bardzo, że skakali z radości nad stromą skarpą przy wielkiej 
wodzie. I wtedy stało się nieszczęście. Pod mężnym Uordem obsunęła się ziemia, porywając 
go wraz z nieodłącznym dzbanem w otchłań słonej wody. Ludzka postać Uorda przepadła na zawsze. 
Przepiękna nimfa omal nie umarła z rozpaczy. Płakała bez przerwy z żalu i tęsknoty, tak bardzo, 
że z jej łez powstało wielkie jezioro.

Ale pamięć o Uordzie i jego podróży przetrwała. Śladem wylewającej się z dzbana wody powstała 
wielka, kręta rzeka, dziś nazywana Odrą. Nie ma ona już swego pierwotnego kształtu, ponieważ 
człowiek znacznie wyprostował jej bieg. Pozostały jednak liczne, stare koryta rzeczne — ślady wędrówki 
pradawnych podróżników. Zaś w miejscach, gdzie każdego roku Odra wylewa, do dziś istnieją lasy zwane 
łęgowymi. Obfi tują one w wierzby, jesiony, graby, wiązy oraz liczne krzewy bzu czarnego, porzeczek 
dzikich i czerwonych, dereni świdw, głogów i róż, z kaliną koralową na czele. Symbolami tej krainy, 
zwanej Łęgami Odrzańskimi, są Odra i otaczające je lasy oraz ptak, który pomagał Uordowi w wędrówce. 
Niektórzy mówią, że dusze Uorda i nimfy zamieszkały w dwóch rzeźbach znajdujących się tuż nad Odrą 
w Brzegu Dolnym. Cały czas opiekują się rzeką i Krainą Łęgów Odrzańskich, której dali podobno początek.

przeczytaj

Jak Uord przedzierał się przez puszczę, 

czyli zapomniana historia o powstaniu łęgu odrzańskiego

część IV
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Właśnie znalazłeś kolejnych iglastych przedstawicieli naszych lasów. Na pewno widziałeś już wiele sosen 
i świerków, ale czy potrafi sz wskazać, gdzie?
Narysuj na osobnej kartce świerkową-sosnową mapę swojego otoczenia wg poniższego wzoru. 
W zależności od wielkości miejscowości, w której mieszkasz, domek może oznaczać Twój własny dom albo całą 
miejscowość.miejscowość.

LEGENDA

Moj dom lub miejscowość

Droga

Sosna zwyczajna

Świerk pospolity

Świerkowo — sosnowo

zbadaj narysuj

Świerk pospolity 

łac. Picea abies

Sosna zwyczajna 
łac. Pinus sylvestris
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Rośliny łąk trzęślicowych

pokolorujciekawostka

Róża

francuska 
łac. Rosa gallica

Kosaciec syberyjski

łac. Iris sibirica

Goździk pyszny 

łac. Dianthus superbus

Kukułka 

szerokolistna

łac. Dactylorhiza majalis

Łąki trzęślicowe swą nazwę zawdzięczają trawie — trzęślicy modrej. Gleby, na których rosną owe łąki,
charakteryzują się cyklicznymi wahaniami poziomu wody, dzięki czemu łąki te mają bogatą mozaikę roślin. 
Zmieniające się warunki sprawiają, że łąka trzęślicowa „tętni” kwiatowym życiem od wiosny aż do późnego lata. 
Poznaj niektóre „gwiazdy” tych pięknych łąk.



W Krainie Łęgów Odrzańskich www.lgdodra.pl 61

pokoloruj

Łąka jak malowana
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Spośród przedstawionych roślin najwcześniej, bo w miesiącu …...........…, zakwita ........……, 
następnie kwitnie …........…, a jako ostatnia — ….......…

Wpisz nazwy roślin 
  i spróbuj uzupełnić powyższe 
zdanie.

Las w bieli

pokolorujuzupełnij

Konwalia majowa 

łac. Convallaria majalis

śnieżyczka 

przebiśnieg 

łac. Galanthus nivalis

śnieżyca wiosenna 

łac. Leucojum vernum
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Skarb średzki to jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku w Europie. Pod koniec lat 80 
XX wieku, podczas kopania fundamentów przy ulicy Daszyńskiego 16 i rozbiórki kamienicy nr 14 w Środzie 
Śląskiej, odkryto skarb, na który składały się m.in. tysiące średniowiecznych monet, korona, średniowieczne 
złote zawieszki do włosów, pierścienie, złota bransoleta. Badacze ustalili, że ukrycie skarbu mogło być 
związane z epidemią czarnej dżumy, która nawiedziła Europę w połowie XIV w. Posiadaczem skarbu był 
najprawdopodobniej bankier żydowski o imieniu Mojżesz.  Podczas epidemii dżumy Mojżesz w obawie przed 
prześladowaniami opuścił Środę Śląską i nigdy do niej nie powrócił. Nie odzyskał też zakopanego w piwnicach 
swojego domu skarbu. 
Obecnie skarb można oglądać w muzeach we Wrocławiu i Środzie Śląskiej. 

Narysuj niektóre klejnoty, 
   o których mowa w tekście powyżej.

Skarb średzki

ciekawostka narysuj
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Klon jawor 

łac. Acer pseudoplatanus 

Rośnie w górskich lasach, w wąwozach 
i wzdłuż ulic. Jeżeli grasz na takich 

instrumentach, jak gitara czy skrzypce, 
to być może zostały one wykonane z 

drzewa jaworowego.

Klon polny 

łac. Acer campestre 

Rośnie głównie w lasach i śródpolnych 
skupiskach drzew oraz — jako gęsty 

krzew — w zaroślach. Czy wiesz, gdzie 
to drzewo można spotkać w Krainie 

Łęgów Odrzańskich?

Klon zwyczajny 

łac. Acer platanoides 

Rośnie między innymi w parkach i w 
ogrodach. Dawno temu w Niemczech, 
kiedy cukier był bardzo drogi, z klonu 

pozyskiwano sok do wyrobu 
przypraw do słodzenia.







Liście, które widzisz na rysunku, pochodzą z różnych odmian klonu. Czy potrafi sz je odróżnić? 
Połącz liście z nazwami drzew, wpisując odpowiednie cyferki w puste kwadraciki.

Polna zguba

pokolorujdopasuj
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Prawie każda gmina w Polsce ma swój herb. 
Czy wiesz, jak wygląda herb gminy lub miasta, 

w którym mieszkasz? 
A może znasz herby wszystkich gmin i powiatów należących 

do Krainy Łęgów Odrzańskich? 
Jeśli tak, nie będziesz mieć kłopotu z zaprojektowaniem 

herbu dla całej Krainy!

narysuj

Herb
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Na rysunku widzisz dwa gatunki drzew, Są one gatunkami obcego pochodzenia, czyli nie są drzewami rodzimymi. 
Zostały sprowadzone do Europy z Ameryki Północnej w XVIII i XIX wieku, najczęściej jako ozdoby parków. 
W Polsce mają status gatunku uprawianego i dlatego właśnie częściej spotkasz je w parkach niż w lasach. 
Czy rosną w twojej miejscowości? Jeśli tak, policz je! 

Sosna wejmutka 

łac. Pinus strobus

Daglezja zielona 

łac. Pseudotsuga taxifolia/
Pseudotsuga menziesii

Nie nasze iglaki

pokolorujzbadaj
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Pokoloruj wieże widokowe. 
Wpisz nazwy miast, w których się znajdują.
Głogów, Środa Śląska, Wołów

Wieże widokowe

uzupełnij pokoloruj
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Wierzby Doliny Odry

pokolorujciekawostka

Wierzba iwa

łac. Salix caprea 

Zakwita podczas pierwszych ciepłych dni zimy i jest 
pierwszym drzewem dostarczającym pożywienia dla 

pszczół.

Wierzba wiciowa 

łac. Salix viminalis 

Jeżeli posiadasz w domu plecione koszyki na zakupy 
lub duże, proste kosze, to możliwe, że są one 

robione właśnie z tej wierzby.

Wierzba biała 

łac. Salix alba 

Rośnie na brzegach rzek, strumieni i jezior, 
wzmacniając ich brzegi. Może stać w wodzie wiele 

tygodni.

Wierzba krucha 

łac. Salix fragilis 
Swą nazwę zawdzięcza temu, że jej gałęzie łatwo się 

odłamują i robią to z charakterystycznym trzaskiem.
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Gra przeznaczona jest dla dwóch, trzech lub czterech osób. Ten zawodnik, który jako pierwszy umieści swój 
pionek na mecie, wygrywa.

Każdy z graczy wybiera dla siebie pionek, który będzie przesuwał po planszy w kierunku wskazanym przez 
strzałkę, począwszy od pola „Start”. Zawodnicy rzucają kostką na przemian. Liczba wyrzuconych oczek wskaże, 
o ile pól należy przesunąć pionek. Grę rozpoczyna ten zawodnik, który wyrzucił największą liczbę oczek.

Kiedy pionek znajdzie się na polu z cyfrą lub rysunkiem, grający sprawdza, jakie polecenie przypisane jest do 
danego pola i stosuje się do niego.

Pionki (Jadwiga, cysters, Siwosz, kania) wytnij, pomaluj i sklej do wysokości dolnych prostokątów — te odegnij 
na boki, tworząc podstawę dla pionka. Zachęcamy do pokolorowania planszy przed pierwszą grą!

Czosnek kątowy. Podwójna moc i siła! 
Jeszcze raz rzucasz kostką.

5 Oglądając skarb średzki, upuściłeś jedną z monet. Cofasz się o 2 pola.

12 i 13 Przeprawa promowa w Brzegu Dolnym. Czekasz 1 kolejkę.

16 i 17 Bagna Ścinawskie. Chodzenie po bagnach wciąga! Możesz pójść dalej dopiero wtedy, gdy 
wyrzucisz parzystą liczbę oczek.

21 Zaborowa Kraina. Posilony chlebem prosto z pieca, przeskakujesz o 2 pola do przodu.

27 Wędrując po rezerwacie przyrody „Skarpa Storczyków”, zgubiłeś się. Wyrzuć 1 lub 6, a wrócisz 
na szlak!

35 Spłoszyłeś kanię rudą. Cofasz się o 2 pola.

49

!!!

W parku wokół zamku w Chobieni zachwyciłeś się pomnikami przyrody. Zostajesz chwilkę dłużej 
— czekasz 1 kolejkę.

Wpadłeś do wody! Wracasz na start.

62 Biała Dama na zamku w Głogowie napędziła Ci strachu! Przyspieszasz kroku i przesuwasz się 
o 2 pola do przodu.

70 Zerwany most na Odrze! Można przepłynąć tylko kajakiem! Wyrzuć nieparzystą liczbę oczek, 
aby wypożyczyć kajak.

zagraj

Łęgowe Wędrowanie — gra planszowa
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Planszę gry tworzy dwanaście par zakrytych obrazków. Motywem przewodnim naszego memo są łęgowe 
drzewa i ich owoce oraz zwierzę i jego siedlisko (miejsce życia). Aby rozpocząć grę, należy potasować 
i rozłożyć wszystkie karty obrazkami do dołu.

Wersja dla jednego gracza

W trakcie gry kolejno odkrywasz po dwie dowolnie wybrane karty. Jeżeli odkryte obrazki tworzą parę, czyli 
przedstawiają na przykład drzewo i jego owoc lub zwierzę i jego siedlisko (miejsce życia), pozostaw je 
odsłonięte. Jeśli jednak nie tworzą pary, zakryj je ponownie, starając się zapamiętać ilustracje. Gra kończy 
się z chwilą, kiedy odsłonisz wszystkie karty. Ile czasu zajmie Ci odnalezienie wszystkich par? Dowiesz się, 
obserwując zegar lub nastawiając minutnik. Powodzenia!

Wersja dla kilku graczy

Grę rozpoczyna losowo wybrany uczestnik zabawy, odwracając dwie karty. Jeżeli graczowi udało się odwrócić 
parę, zabiera ją i w tej samej kolejce odkrywa kolejne karty. Gdy gracz odkryje dwie karty różne od siebie, 
odkłada je na swoje miejsce obrazkami do dołu, a kolejka przechodzi na kolejnego gracza. Pozostali starają się 
zapamiętać pozycję odkrywanych wcześniej kart, by łatwiej znaleźć pary. Wygrywa ten, kto zbierze największą 
ilość par. 

Puzzlowa Kraina

Czy wiesz, jak wygląda Kraina Łęgów Odrzańskich? Wytnij kontury gmin i ułóż mapę naszej Krainy. Odgadnij, 
co symbolizują obrazki i wpisz nazwy wszystkich gmin. Która gmina, jako jedyna, leży po obu stronach Odry?

Miłej zabawy!

Rozwiązania rebusów i krzyżówek:

Strona 8 
Skarpa Storczyków; rezerwat Odrzyska

Strona 17 
ortolan

Strona 28 
Środa Śląska

Strona 37
Tarchalice, Prochowice, Wołów, Lubiąż, Szlak Odry

Strona 54 
buraków, 1801, Konary, Wołowie; baroku, Lubiążu, cystersów, 1706, klasztoru; Piastów, Głogowa, Zamku, 
alchemię, książęcym, Wawrzyńca

Strona 56 
Różowy most, Głogów.

Łęgowe memo

zagraj








