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Zobacz, gdzie możesz spotkać niedźwiadka

Wiślańskie niedźwiadki: Pod Piramidą, w parku St. Kopczyńskiego,  
na Skolnitym, przy Chacie Olimpijczyka, na deptaku, przy Mount Blanc

Zabytkowy Park PrzygódMuzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego

Aleja Podań i Legend

Centrum Edukacji Ekologicznej Jezioro Czerniańskie
Figura Adama Małysza 

z białej czekolady

Ciuchcie turystyczne

Plac zabaw na Nowej Osadzie

...a co warto odwiedzić z dzieckiem w Wiśle



W parku przy deptaku wesoła rodzinka niedźwiadków 
mieszka już prawie 60 lat.



Niedźwiadek z wizytą w Zamku Prezydenta.



Pamiętaj, aby podczas zabawy nie niszczyć przyrody.



Leśne owoce są pyszne! To przysmak nie tylko niedźwiadka.



Kaskady Rodła to naturalne wodospady na potoku Biała Wisełka, 
gdzie przysiadł niedźwiadek i słucha szumu płynącej wody.



Sport to zdrowie, nawet niedźwiadek to powie.



W amfiteatrze podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
niedźwiadek w stroju góralskim ogląda występy zespołów 
regionalnych z całego świata.



Najpierw powoli, jak żółw ociężale  
ruszyła maszyna po szynach ospale...
...I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej  
i dudni i stuka, łomoce i pędzi.
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, przez... wiadukt w Łabajowie



Niedźwiadek dotarł na Baranią Górę, która jest najwyższym 
szczytem w Wiśle. Z wieży widokowej można podziwiać piękny widok 
na Beskidy, a czasami również Tatry.



Niedźwiadek do lasu się wybiera, wielki kosz na grzyby zabiera.



W wiślańskich cukierniach można zajadać się przepysznymi 
deserami. Niedźwiadek najbardziej lubi te z miodem.



Wszystkie zwierzęta małe i duże są naszymi przyjaciółmi.



Zima, zima, zima, pada, pada śnieg...
Szusujemy z górki, bo to frajda jest.



A któż to dziś skacze na skoczni w Malince? 
Nasz niedźwiadek lata niczym Adam Małysz!



Niedźwiadek i bałwanek Wiślaczek, tak jak wszystkie dzieci, 
lubią wspólne zabawy.



Trzeba mieć dobrą kondycję, aby na rowerze zwiedzać 
wiślańskie góry i doliny.



Wiślański niedźwiadek chętnie pozuje do zdjęcia. 
A ty masz już zdjęcie z naszym misiem?



Połącz kropki i zobacz co przedstawia rysunek.



Na koniec coś dla starszych - pokoloruj niedźwiadka.
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