
POMOCE DYDAKTYCZNE II.

ŚLADY I TROPY ZWIERZĄT. 
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY

Zeszyt edukacyjny, dzięki któremu dziecko dowie się, że o obecności 
zwierząt świadczą ich tropy, a także kryjówki, zgubione pióra, ślady 

żerowania i odchody. Przy opisach liczne zadania i ilustracje.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka.

16 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT01

DRZEWA LEŚNE.                                                  
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY

Zeszyt edukacyjny, dzięki któremu dziecko nauczy się rozpoznawać 
drzewa leśne. Pokazuje, jak wyglądają ich liście i jak zmieniają się w 

ciągu roku. W każdym rozdziale liczne zadania i ilustracje. 

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka.

16 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT02

PTAKI WOKÓŁ NAS.                                                  
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY

Zeszyt edukacyjny, dzięki któremu dziecko nauczy się rozpoznawać 
najważniejsze nasze ptaki. Zawiera dużo informacji o ich życiu i 

zwyczajach. W każdym rozdziale ciekawe zadania i liczne ilustracje. 

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka.

16 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT03

SSAKI LASÓW I ŁĄK.                                                  
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY

Zeszyt edukacyjny, dzięki któremu dziecko pozna najważniejsze 
nasze dziko żyjące ssaki. Zawiera dużo informacji o ich życiu i 

zwyczajach. W każdym rozdziale ciekawe zadania i liczne ilustracje.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka.

16 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT041
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POMOCE DYDAKTYCZNE II.

LAS                                                            
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY

Zeszyt edukacyjny, który ułatwi dziecku poznanie, jak
funkcjonuje las. Zawiera dużo informacji o leśnych drzewach,
zwierzętach, grzybach. W każdym rozdziale ciekawe zadania i
liczne ilustracje.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka.

16 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT05
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ZABYTKI UNESCO W POLSCE

Zamek w Malborku, Puszcza Białowieska, kopalnie soli w
Wieliczce i Bochni łączy fakt, że znajdują się na Liście
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO. Na Listę tę zostało wpisanych w sumie kilkanaście
obiektów z Polski. W książce znajdziemy informacje o nich.
Informacje podane są w krótkiej, przystępnej formie,
wzbogacone ciekawostkami. Książka wyróżnia się atrakcyjną
szatą graficzną i bogactwem kolorowych ilustracji. Na końcu
zamieszczony jest quiz, sprawdzający wiedzę o zabytkach
UNESCO w Polsce, oraz dyplom.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: twarda
20 PUNKTÓW            

Kod produktu: MULT06

GÓRY POLSKI

Książka prezentuje polskie i graniczne obszary Sudetów i Karpat
oraz Góry Świętokrzyskie, z omówieniem poszczególnych części,
takich jak Góry Stołowe, Karkonosze, Bieszczady itp. Informacje
podane są w krótkiej, przystępnej formie, wzbogacone
ciekawostkami.

Książka wyróżnia się atrakcyjną szatą graficzną i bogactwem
kolorowych ilustracji.

Na końcu zamieszczony jest quiz, sprawdzający wiedzę o
naszych górach, oraz dyplom.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: twarda
20 PUNKTÓW            

Kod produktu: MULT07
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POMOCE DYDAKTYCZNE II.

BOGACTWA NATURALNE POLSKI

Książka ta zbiór podstawowych informacji o naszych
bogactwach naturalnych. Znajdziemy w niej wyczerpujące
odpowiedzi na pytania: jakie mamy bogactwa, gdzie je
wydobywamy i jak wykorzystujemy?

Dowiemy się, co to są surowce odnawialne i nieodnawialne, jak
duże mamy zasoby węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego,
żelaza, miedzi, siarki i soli.

Informacje podane są w krótkiej, przystępnej formie,
wzbogacone ciekawostkami. Książka wyróżnia się atrakcyjną
szatą graficzną i bogactwem kolorowych ilustracji.

Na końcu zamieszczony jest quiz, sprawdzający wiedzę o
bogactwach naturalnych naszego kraju, oraz dyplom.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: twarda

20 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT09

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Książka to zbiór podstawowych informacji o Unii Europejskiej.
Dzięki niej dowiemy się wielu interesujących rzeczy związanych
z funkcjonowaniem UE. Poznamy historię jej powstania, od
czasów powojennych do dnia dzisiejszego.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: twarda

20 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT10

DZIEJE POLSKI. OD SEJMU WIELKIEGO 
DO III RZECZPOSPOLITEJ

Publikacja przedstawia dzieje państwa polskiego od Sejmu
Wielkiego, który zaczął obradować w roku 1788, do powstania
III Rzeczpospolitej i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w
roku 2004.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: twarda

20 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT08
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POMOCE DYDAKTYCZNE II.

ZESZYT Z KALKĄ
PŁAZY I GADY NASZYCH LASÓW

Publikacja prezentuje 14 najciekawszych gatunków płazów i
gadów żyjących w naszych lasach. Oprócz wyczerpujących
informacji, z których dowiedzieć się można, gdzie zwierzęta
mieszkają, co jedzą, czy składają jaja, czy też rodzą młode, w
zeszycie znajdują się efektowne duże rysunki zwierząt.

Między kartami wpięta jest kalka, na którą dzieci mogą
przerysowywać sylwetki żab, jaszczurek, ropuch i węży, a tym
samym łatwiej je zapamiętać. Na końcu zeszytu znajduje się
quiz do rozwiązania oraz dyplom dla młodych czytelników.
Zeszyt przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i młodszych
klas szkoły podstawowej.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka +
kalka w środku zeszytu

20 PUNKTÓW            
Kod produktu: MULT13

ZESZYT Z KALKĄ                              
DRZEWA NASZYCH LASÓW CZ. I

Poznaj 14 najważniejszych gatunków drzew rosnących w lasach
i parkach. Przyjrzyj się ilustracjom, odrysuj je na kalce, używając
ołówka i kredek. Przekonaj się, że kalkowanie to wielka frajda!
Pochwal się własnym zielnikiem. Zbierz liście, kwiaty, owoce i
zasusz je. Twój skarb z pewnością wzbudzi podziw kolegów i
członków rodziny. Zapamiętaj nazwy i zostań ekspertem drzew,
czyli dendrologiem.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka +
kalka w środku zeszytu

24 PUNKTY                 
Kod produktu: MULT11

ZESZYT Z KALKĄ
DRZEWA NASZYCH LASÓW CZ. II

Poznaj 14 ciekawych gatunków drzew rosnących w lasach i
parkach. Przyjrzyj się ilustracjom, odrysuj je na kalce, używając
ołówka i kredek. Przekonaj się, że kalkowanie to wielka frajda!
Dzięki obu zeszytom poznasz blisko 30 gatunków
najważniejszych naszych drzew. Dowiesz się, jakiego kształtu
mają liście oraz jak wyglądają ich kwiaty i owoce.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka +
kalka w środku zeszytu

24 PUNKTY                 
Kod produktu: MULT12
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POMOCE DYDAKTYCZNE II.

O SKARBACH POLSKIEJ PRZYRODY
Poznaj najpiękniejsze i najciekawsze przyrodniczo zakątki
naszego kraju, od skalistych Tatr, surowych Karkonoszy czy
tajemniczych Bieszczadów, przez raje wodnego ptactwa nad
Biebrzą, Wartą i Wielkimi Jeziorami, po pierwotną Puszczę
Białowieską i wędrujące wydmy nad Bałtykiem. Większość tych
skarbów chroniona jest w parkach narodowych i
krajobrazowych, rezerwatach i geoparkach. Dowiedz się, co
warto zobaczyć w tych miejscach i jak się tam zachowywać, aby
nie zakłócać spokoju zwierzętom i roślinom.

Poznaj sposoby ochrony zagrożonych gatunków i pomyśl, czym
możesz się przyczynić do zachowania naszych skarbów przyrody
dla przyszłych pokoleń.

Format: 23 x 26 cm, Liczba stron: 120, Oprawa: twarda

60 PUNKTÓW            
Kod produktu: MULT15

ZESZYT Z KALKĄ. GRZYBY NASZYCH LASÓW
Publikacja prezentuje 42 gatunki grzybów rosnących w naszych
lasach. Oprócz wyczerpujących informacji, z których dowiedzieć
się można, w jakich lasach rosną, jak wyglądają młode
owocniki, a jak starsze i czy gatunek jest jadalny, niejadalny, czy
też trujący, w zeszycie znajdują się efektowne duże rysunki
grzybów. Między kartami wpięta jest kalka, na którą dzieci
mogą przerysowywać grzyby, a tym samym łatwiej je
zapamiętać. Na końcu zeszytu znajduje się quiz do rozwiązania
oraz dyplom dla młodych czytelników. Zeszyt przeznaczony jest
dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej.

Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka
+ kalka w środku zeszytu

24 PUNKTY                 
Kod produktu: MULT14

PODNIEŚ Z ZIEMI I ZRÓB.                            
PRACE Z MATERIAŁÓW ZNALEZIONYCH W 

LESIE, NA ŁĄCE LUB NA PLAŻY

Książka jest zbiorem pomysłów na prace wykonane z
naturalnych materiałów, takich jak: kamienie, patyki, suche
liście, szyszki, piach, muszle, pióra, bursztyny, pestki i wiele
innych. Wszystkie te przedmioty mogą nabrać niesamowitego
kształtu i znaczenia, mogą zamienić się w zwierzęta, rośliny,
stworki lub pejzaże. Książka uczy szacunku do przyrody, gdyż do
prac wykorzystywane są wyłącznie elementy podniesione z
ziemi (a nie na przykład zerwane z drzewa liście, gałązki).

Format: 15 x 21 cm, Liczba stron: 96, Oprawa: twarda

29 PUNKTÓW                 
Kod produktu: MULT14
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POMOCE DYDAKTYCZNE II.

O ZWIERZĘTACH NAD WODĄ
Fascynująca podróż do świata zwierząt związanych z wodą
(np. nutria, sum, pluszcz). Poznamy w niej rozmaite
gatunki od zwinnej wydry do efektownych ważek. Ta
bogato ilustrowana książka zaciekawi wszystkich
miłośników przyrody.

Format: 23 x 26 cm, Liczba stron: 120, Oprawa: twarda

60 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT16

O ZWIERZĘTACH
Opowieści o sarnie, króliku, rysiu czy niedźwiedziu
wciągają Czytelnika dzięki lekkości stylu, nieprzebranym
pokładom dowcipnych skojarzeń i zaskakująco
zestawionym faktom. Niemal każdy z nas wie coś o
zwierzętach, lecz dopiero po zapoznaniu się z opowieścią
Andrzeja Kruszewicza czujemy się bliskimi przyjaciółmi
nieznośnej fretki, sprytnego świstaka, czy wydry.

Dla miłośników ptaków dodatek specjalny, czyli „ptasi
zegar“ – co śpiewa od wieczora do rana i od rana do
wieczora – według obserwacji spisanych przez najlepszego
propagatora pasji ornitologicznej – dra Andrzeja
Kruszewicza.

Format: 23 x 26 cm, Liczba stron: 120, Oprawa: twarda

60 PUNKTÓW                  
Kod produktu: MULT17

O LESIE

Z książki dowiecie się:
Jak powstają lasy? Czy są w Polsce puszcze? Jakie mamy
korzyści z lasu? Czy las potrzebuje opieki? Dlaczego
mówimy, że las to dom zwierząt i roślin? Bogato
zilustrowane, pełne wiedzy i szacunku do przyrody
opowieści pokazują fascynujące życie leśnych ostępów
oraz rolę leśników w utrzymaniu i zachowaniu leśnego
bogactwa.

Format: 23 x 26 cm, Liczba stron: 120, Oprawa: twarda
60 PUNKTÓW,                  

Kod produktu: MULT185
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POMOCE DYDAKTYCZNE II.

O PTAKACH
Barwne historie o życiu i zwyczajach ptaków (np. czajka,
zimorodek) uzupełniają zdjęcia wykonane przez
najlepszych fotografów. Ptaki towarzyszą autorowi w
codziennym życiu, co sprawia, że historie o nich
wzbudzają w czytelnikach niezwykłe emocje.

Format: 23 x 26 cm, Liczba stron: 120, Oprawa: twarda

60 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT19

O OWADACH I PAJĄKACH
Książka niezwykła, tak jak niezwykłe są owady, o których
autor opowiada. I te najpospolitsze, jak biedronka czy
trzmiel, i zupełnie niepospolite, takie jak modliszka,
tygrzyk paskowany, słonik żołędziowiec. Każdy z nich ma
zaskakujące zachowania, specyficzną dietę, czasem inną
dla dorosłych, a inną dla larw, i ubarwienie, które ma
ściśle określone funkcje. Zaskakujący jest również ich
rozwój osobniczy. Niektóre larwy zupełnie nie
przypominają osobników dorosłych, a niektóre tylko
nieznacznie się od nich różnią. A w dodatku, choć małe,
owady są najliczniejszą grupą zwierząt i mają wielkie
znaczenie dla naszej przyrody.

Prócz nich autor prezentuje cztery najpospolitsze pająki,
zwierzęta często mylone z owadami. Wszystko
ilustrowane znakomitymi zdjęciami.

Format: 23 x 26 cm, Liczba stron: 120, Oprawa: twarda

60 PUNKTÓW                  
Kod produktu: MULT20

O PLANETACH
Dzięki tej książce poznasz dzieje naszej gwiazdy. Dowiesz
się, jak wyglądają planety krążące wraz z Ziemią wokół
Słońca, czy są na nich morza i góry, jaka panuje
temperatura, czy mają własne księżyce. Przeczytasz,
jakimi przyrządami posługiwał się Kopernik i jak ludzie
współcześnie odkrywają tajemnice kosmosu. Czym są
planety? Czy na Marsie jest woda? Z czego składają się
pierścienie Saturna?

Format: 23 x 26 cm, Liczba stron: 120, Oprawa: twarda

60 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT216
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POMOCE DYDAKTYCZNE II.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA. SPOTKANIA Z 
PRZYRODĄ (KOMPLET)

Dwa niezastąpione przewodniki do rozpoznawania 
popularnych rodzimych zwierząt, roślin zielnych, drzew i 

krzewów. Dla każdego miłośnika rodzimej przyrody.

Format: 13,3 x 19 cm, Liczba stron: rośliny 400, 
zwierzęta 447, Oprawa: miękka ze skrzydełkami + etui

90 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT22

KANON TRADYCYJNEJ KUCHNI POLSKIEJ

Format: 24 x 22 cm, oprawa: twarda, 60 PUNKTÓW/SZT.
7

JAJKA I SERY, CZYLI 
NAJLEPSZE OMLETY, 
ZAPIEKANKI, SAŁATKI

120 stron
Kod produktu: MULT23

MAKARONY, PIEROGI I 
NALEŚNIKI ORAZ INNE 
DANIA Z MĄKI, KASZY I 
RYŻU
120 stron
Kod produktu: MULT24

PRZEKĄSKI, CZYLI 
PASZTETY, GALARETY, 
SAŁATKI I NIE TYLKO

120 stron
Kod produktu: MULT25

ZUPY - KLASYCZNE, 
PRZECIERANE, OWO-
COWE, NA ZIMNO I NA 
GORĄCO
120stron
Kod produktu: MULT26

WARZYWA, CZYLI SPRAW-
DZONE PRZEPISY NA 
ZIEMNIAKI, KAPUSTĘ, 
POMIDORY I WIELE INNYCH
120 stron
Kod produktu: MULT27

GRZYBY DUSZONE, 
SMAŻONE, PIECZONE I 
WIELE INNYCH

112 stron
Kod produktu: MULT28

MIĘSO, CZYLI DANIA Z 
WOŁOWINY, CIELĘCINY, 
WIEPRZOWINY, BARANINY 
I KRÓLIKA
124 strony
Kod produktu: MULT29

DRÓB, CZYLI NAJSMACZ-
NIEJSZE POTRAWY Z 
KURCZAKA, INDYKA, GĘSI I 
KACZKI
116 stron
Kod produktu: MULT30
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