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ŚLADY I TROPY ZWIERZĄT.  
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

14 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT01 

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. [ZOBACZ WIĘCEJ]  

Format: 21 x 30 cm, liczba stron: 32, oprawa: miękka. 

DRZEWA LEŚNE.  
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

14 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT02 

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.  
[ZOBACZ WIĘCEJ]  

Format: 21 x 30 cm, liczba stron: 32, oprawa: miękka. 

PTAKI WOKÓŁ NAS.  
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

14 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT03 

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. 
[ZOBACZ WIĘCEJ]  

Format: 21 x 30 cm, liczba stron: 32, oprawa: miękka. 

SSAKI LASÓW I ŁĄK.  
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

14 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT04 

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.  
[ZOBACZ WIĘCEJ]  

Format: 21 x 30 cm, liczba stron: 32, oprawa: miękka. 
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CZŁOWIEK. JAK TO DZIAŁA 
60 PUNKTÓW 

Kod produktu: MULT06  

Autorka wyjaśnia, z czego zbudowane są kości, co wprawia je w 
ruch, jakie mechanizmy w naszym organizmie sprawiają, że 
możemy chodzić, oddychać, jeść, po prostu żyć. Trudne tematy o 
powstawaniu nowego życia, dziedziczeniu i rozwoju niemowlęcia 
podane w przystępnej formie. Zapraszamy do odkrywania ciała 
człowieka. Wyprawa po ludzkim organizmie z dowcipnymi 
rysunkami Tomasza Samojlika.  

Format: 23 x 26 cm, liczba stron: 112, oprawa: twarda 

VADEMECUM MIŁOŚNIKA PRZYRODY.  
DRZEWA I KRZEWY  

40 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT05  

Drzewa i krzewy spotkasz wszędzie: w lesie, mieście, przy polnej 
drodze. Przypatrz im się, a zauważysz, jakie są fascynujące. Drzewa i 
krzewy rodzą rozmaite owoce. Czy wiesz, które z nich są śmiertelnie 
trujące? Obecnie wiele roślin zagrożonych jest wymarciem. Czy wiesz, 
które drzewa w niedługim czasie mogą zniknąć z naszego krajobrazu? 
Drewno jest cennym surowcem. Czy wiesz, co to jest polski heban? 
Przewodnik ten pozwoli Ci znaleźć odpowiedzi na postawione 
pytania, poznać drzewa i krzewy rosnące w Twoim otoczeniu. 

Format: 13 x 19,3 cm, 96 stron, oprawa kartonowa z obwolutą PCV 

BUŁKA I SPÓŁKA.  
RZECZ O ZDROWYM JEDZENIU 

60 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT07  

Kucharz Zdrowomir pomaga dzieciom w nabraniu 
dobrych nawyków żywieniowych. Opowiada, jak 
układać jadłospis, czego należy jeść najwięcej, czego 
mniej, a jakich potraw unikać, aby być silnym i 
zdrowym. [ZOBACZ WIĘCEJ: 1, 2] 

Format: 25 x 22 cm, 120 stron, oprawa twarda 
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 MŁODY ORNITOLOG 
70 PUNKTÓW 

Kod produktu: MULT08  

„Encyklopedia młodego ornitologa” to encyklopedyczny 
przewodnik po świecie ptasim, opisany barwnie przez 
znakomitego gawędziarza, ornitologa i lekarza weterynarii oraz 
dyrektora warszawskiego zoo, dr Andrzeja Kruszewicza. Autor 
przystępnie omawia zasady obserwowania ptaków, niezbędny 
sprzęt i wyprawy ornitologiczne. Radzi, jak przygotować się do 
wyprawy oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne                                 
i obserwowanych ptaków. [ZOBACZ WIĘCEJ: 1, 2] 

Format: 23 x 28 cm, 224 strony, oprawa twarda 

 POLSKA TO LUBIĘ! 
75 PUNKTÓW 

Kod produktu: MULT09  

Polska to lubię!  to wiedza o państwie polskim w pigułce. Książka 
bardzo pomocna w szukaniu odpowiedzi na wiele pytań o nasz 
kraj. Obejmuje zagadnienia dotyczące: dziejów państwa 
polskiego na przestrzeni wieków, funkcjonowania Polski w Unii 
Europejskiej, polskich świąt państwowych, zabytków, które 
znajdują się na liście UNESCO, naszych bogactw naturalnych oraz 
zagadnień związanych z wolontariatem. Książka jest nowocześnie 
zaprojektowana, bogato ilustrowana, z ciekawymi quizami. 
[ZOBACZ WIĘCEJ: 1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Format: 23,5 x 28 cm, 216 stron, oprawa twarda 

PTAKI POLSKI.  
MAŁA ENCYKLOPEDIA ILUSTROWANA  

80 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT10  

Dr Andrzej G. Kruszewicz  – dyrektor warszawskiego zoo                         
i niestrudzony popularyzator wiedzy o ptakach – przedstawia  
142 najważniejsze gatunki ptaków  zakładających u nas gniazda.   
W encyklopedii znajdują się liczne zdjęcia i wyczerpujące 
informacje:  
- o wyglądzie samic, samców oraz ptaków młodocianych;  
- o miejscu zakładania lęgów i zimowaniu;  
- o porze zakłada gniazd i opiece nad potomstwem;  
- o zwyczajach żywieniowych [ZOBACZ WIĘCEJ] 

Format: 21 x 28 cm, liczba stron: 152, oprawa: twarda 

http://multicobooks.pl/images/product/small980/1942.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/2373.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1943.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1943.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1943.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1945.jpg
http://multicobooks.pl/images/product/small980/1964.jpg
http://multicobooks.pl/images/product/small980/1964.jpg
http://multicobooks.pl/images/product/small980/1977.jpg
http://multicobooks.pl/images/product/small980/1978.jpg
http://multicobooks.pl/images/product/small980/1979.jpg
http://multicobooks.pl/images/product/small980/1982.jpg
http://multicobooks.pl/images/product/small980/1981.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/2373.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/2373.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/2373.jpg


POMOCE DYDAKTYCZNE I. 

4 

Poznajemy zwyczaje ptaków, ich środowisko życia oraz sposoby podchodzenia niewyrządzające im 
krzywdy. I oczywiście uczymy się robić dobre zdjęcia.  

Autorzy radzą m.in., jaki kupić aparat i obiektywy, ile trzeba mieć kart pamięci i baterii, a także, jak 
naświetlać, celować i kiedy używać stabilizacji obrazu. Książka jest skarbnicą porad i kopalnią wiedzy - 
zawodowcy odkryją w niej tajemnice warsztatu mistrzów, a amatorzy znajdą wskazówki, jak robić 
zdjęcia ptaków, nawet z okna własnego domu.  

Format: 25 x 22 cm, 216 stron, oprawa twarda 

 BŁONKÓWKI 
100 PUNKTÓW 

Kod produktu: MULT12  

Błonkówki to ogromny rząd wszędobylskich owadów. 
Najbardziej znane spośród nich – pszczoły, osy i mrówki – 
potrafią tworzyć wielkie, wspaniale zorganizowane 
społeczeństwa, a prawie wszystkie fascynują nas swymi 
niezwykłymi zachowaniami.   

Ten przewodnik przedstawia najważniejsze 
środkowoeuropejskie rodziny błonkówek i liczne gatunki, 
które je reprezentują. Charakterystyka 130 głównych 
gatunków pszczół, os i mrówek. Opisy gatunków zarówno 
pospolitych, jak rzadkich i zagrożonych. Znakomite barwne 
zdjęcia błonkówek oraz poglądowe rysunki ułatwiające ich 
identyfikację. Obserwowanie, fotografowanie i osiedlanie 
błonkówek w ogrodzie. Omówienie także rośliniarek i 
owadziarek. 

Format: 13 x 19 cm, 344 strony, oprawa twarda 

 FOTOGRAFUJEMY PTAKI 
84 PUNKTY 

Kod produktu: MULT11  

Szkoła mistrzów - nowa seria poradników tworzonych przez 
zawodowców z myślą o wszystkich miłośnikach fotografii.  

"Fotografujemy ptaki" to poradnik fotograficzny, album z 
fascynującymi zdjęciami i jednocześnie barwna opowieść o 
ptakach, pasji ich poznawania i przygodzie poszukiwania. 
Autorzy, znani i cenieni fotograficy, wiedzą o ptakach prawie 
wszystko i jak mało kto potrafią o nich opowiadać. 
Podglądamy wraz z nimi rzadkie gatunki w leśnych ostępach 
a i te pospolite, na podwórkach i w ogrodach.  
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DRZEWA LIŚCIASTE I OWADY NA NICH ŻERUJĄCE 

100 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT13  

Opisy blisko 200 najważniejszych gospodarczo i najczęściej spotykanych 
owadów żerujących na drzewach liściastych rosnących w polskich lasach. 
Owady są pogrupowane według gatunków drzew, na których żerują, a w 
obrębie tych grup według uszkadzanych części rośliny. Zdjęcia i rysunki 
prezentują postać dojrzałą owada, larwę oraz obraz uszkodzeń przez nie 
powodowanych. 

Format: 13 x 19,3 cm, 212 stron, oprawa kartonowa z obwolutą PCV 

DRZEWA IGLASTE I OWADY NA NICH ŻERUJĄCE 

100 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT14  

Opisy ponad 180 najważniejszych gospodarczo i najczęściej spotykanych 
owadów żerujących na drzewach iglastych rosnących w polskich lasach.  

Owady pogrupowane są według gatunków drzew, na których żerują, a w 
obrębie tych grup według uszkadzanych części rośliny. Zdjęcia i rysunki 
prezentują postać dojrzałą owada, larwę oraz obraz uszkodzeń przez nie 
powodowanych.  

Format: 13 x 19,3 cm, 184 strony, oprawa kartonowa z obwolutą PCV 

OCHRONA PRZYRODY TERENÓW OTWARTYCH. 
MURAWY, ŁĄKI, WRZOSOWISKA, SKAŁY 

120 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT15  

Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym 
ochroną przyrody do niezbędnych informacji o chronionych siedliskach 
przyrodniczych oraz gatunkach roślin, zwierząt i grzybów, związanych z 
terenami otwartymi - murawami, łąkami, wrzosowiskami i skałami.   

Zajmują one około 4,5% ogólnej powierzchni, jaką zarządzają Lasy 
Państwowe. Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni terenów otwartych, i 
zwykle ich dużego rozproszenia wśród lasów i użytków rolnych, są one bardzo 
cenne dla ochrony różnorodności biologicznej.  

Format: 13 x 20,5 cm, 220 stron, oprawa twarda 
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ZWIERZĘTA POLSKI + DVD SSAKI POLSKI 

132 PUNKTY 
Kod produktu: MULT16  

Zwierzęta Polski" to jedyna w swoim rodzaju prawdziwa, choć 
bajkowa opowieść o życiu dzikich zwierząt w Polsce. 
Autor - Sławomir Wąsik - podgląda i obserwuje zwierzęta w ich 
naturalnym środowisku, fotografuje, utrwalając niepowtarzalne 
sytuacje. "Zwierzęta Polski" to tchnąca poezją autorska relacja ze 
spotkań z dzikimi mieszkańcami puszczy. Autor przedstawia blisko 80 
gatunków zwierząt. Każda chwila spędzona na lekturze tej książki 
dostarcza niezapomnianych wrażeń. Do książki "Zwierzęta Polski" 
dołączona jest płyta DVD z filmem "Ssaki Polski" autorstwa Sławomira 
Wąsika. Film pokazuje nam dziko żyjące zwierzęta z bliska, dostarcza 
wiadomości o ich środowisku, naturze, odkrywa tajemnice ich życia. 
Dzięki płycie mamy szanse odkryć ten fascynujący, a niedostępny dla 
nas świat.  

Format: 24,4 x 29,7 cm, 304 strony, oprawa twarda 

ATLAS DREWNA 

180 PUNKTÓW 
Kod produktu: MULT17  

Tablice zawierające wszystko, co warto wiedzieć o 30 najważniejszych 
gatunkach drzew środkowoeuropejskich i ich drewnie. Na kolorowych 
fotografiach pokroje drzew, pąki, liście, kwiaty, owoce, kora. Drewno 
przedstawione na przekrojach: poprzecznym, promieniowym i stycznym. 
Detale ułatwiające identyfikację gatunku drewna pokazane na 
fotografiach makro- oraz mikroskopowych. Opisy podstawowych cech 
ułatwiających określenie gatunku i gęstość drewna. Przykłady 
zastosowania w przemyśle i rzemiośle.  

Format: 13 x 19,3 cm, 184 strony, oprawa twarda 
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