
ARTYKUŁY SPORTOWE 

1 

PIŁKA DMUCHANA 

„BUZIA” DUŻA 

Kod produktu: BK5443 

 

7 punktów/szt. 

SKAKANKA 

SZNURKOWA 

Kod produktu: PS003 

4 punkty/szt. 

PIŁKA PIANKOWA 

„GLOBUS” 

Kod produktu:  BK5449 

7 punktów/szt. 

http://hurtownia-internetowa.pl/upload/big_PS003.jpg
http://hurtownia-internetowa.pl/upload/big_BK5443.jpg
http://hurtownia-internetowa.pl/upload/big_BK5449.jpg


ARTYKUŁY SPORTOWE 

PIŁKA DO 

SIATKÓWKI 

Kod produktu: LA088 

 

33 punkty/szt. 

GRA „CATCH 

BALL” NA RZEP 

Kod produktu: BK5433 

17 punktów/szt. 

PIŁKA NOŻNA 

Kod produktu:  LA123 

58 punktów/szt. 
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GRY I ZABAWKI 

LALKA „BEATIFUL” 

MAŁA 

Kod produktu: HB1342 

11 punktów/szt. 

LALKA „SYRENKA” 

MAŁA 

Kod produktu: HB736 

6 punktów/szt. 

LALKA   

„TOP MODEL” 

Kod produktu: HB942 

21 punktów/szt. 

CHIŃCZYK 

MAGNETYCZNY 

MINI 

Kod produktu: DR575 

9 punktów/szt. 1 

http://hurtownia-internetowa.pl/upload/big_HB736.jpg
http://hurtownia-internetowa.pl/upload/big_HB1342.jpg
http://hurtownia-internetowa.pl/upload/big_HB942.jpg
http://www.dromader.com.pl/media/repository/produkty/gry/magnety/00575 chinczyk box.png


GRY I ZABAWKI 

SZACHY 

MAGNETYCZNE 

MINI 

Kod produktu: DR574 

10 punktów/szt. 

WARCABY 

MAGNETYCZNE 

MINI 

Kod produktu: DR576 

10 punktów/szt. 

BRELOK UŚMIECH 

12 SZT. 

Kod produktu: BK5203 

44 punkty/zestaw 

BRELOK KOSTKA 

12 SZT. 
Kod produktu: BK5186 

34 punkty/zestaw 
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http://www.dromader.com.pl/media/repository/produkty/gry/magnety/00574 szachy box.png
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GRY I ZABAWKI 

KONSTRUKTOR,  

247 EL. PLASTIK 

Kod produktu: DR2333 

105 punktów/zestaw 

GRA             

„SEROWY STOSIK” 

Kod produktu: DR2346 

81 punktów/szt. 

GARAŻ „WELLY”  

Z TOREM 

Kod produktu: DR872 

130 punktów/zestaw 
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POMOCE DYDAKTYCZNE I. 
PTAKI WOKÓŁ NAS.                                   

MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

Zeszyt edukacyjny, dzięki któremu każdy 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. 

14 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT01 

DINOZAURY.                                            
MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

Ten zeszyt przedstawia zwierzęta i rośliny żyjące w czasach 
prehistorycznych. Pokazuje, jak w kolejnych erach geologicznych 

zmieniała się przyroda na obszarze dzisiejszej Polski. Rozbudza 
zainteresowanie historią życia na Ziemi.  

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

14 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT03 

POGODA. MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

Ten zeszyt przedstawia zjawiska związane z pogodą. Wyjaśnia 
przyczyny powstawania chmur, opadów, mgły. Uczy skąd się biorą 

burze, sztormy, zawieje.  Przybliża pracę meteorologów i zachęca do 
prowadzenia własnych obserwacji. Pomaga zrozumieć, czym jest 

pogoda i dlaczego ma tak duży wpływ na życie na Ziemi. 

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

14 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT04 
1 

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. 

14 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT02 
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POMOCE DYDAKTYCZNE I. 
PARK                                                         

MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

Ten zeszyt przedstawia park. Dzięki krótkim i rzeczowym 
informacjom, barwnym ilustracjom oraz ciekawym pytaniom 
bliżej poznamy rośliny i zwierzęta żyjące w parku. Dowiedz się, 
jak należy się wobec nich zachowywać i jak miło spędzić czas na 
wyprawie do parku.  

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

20 PUNKTÓW, Kod produktu: MULT05 
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MÓJ PIERWSZY PRZEWODNIK.           
JAKI TO KWIAT? 

W książce przedstawiono 50 najczęściej spotykanych w Polsce 
lub najbardziej interesujących gatunków roślin.  Duże, kolorowe 
rysunki przedstawiają portret rośliny, a krótki zrozumiały opis 
zwraca uwagę na jej najważniejsze cechy wyróżniające. Podano 
też informacje, gdzie najłatwiej znaleźć opisany gatunek, czy jest 
on trujący, czy jadalny oraz czy jest chroniony. Są tu też 
propozycje doświadczeń, które można samodzielnie wykonać, 
oraz proste przepisy kulinarne. Rośliny podzielono w 
przewodniku ze względu na kolor kwiatów.  [Fot.1, fot.2.] 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64, Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

MÓJ PIERWSZY PRZEWODNIK.             
JAKI TO MOTYL? 

W książce przedstawiono 50 najczęściej spotykanych w Polsce 
lub najbardziej interesujących gatunków motyli. Duże, kolorowe 
rysunki przedstawiają portrety motyli, informują, czy samica 
różni się od samca, a krótki zrozumiały opis zwraca uwagę na 
najważniejsze cechy wyglądu. Podano też informacje, gdzie 
najłatwiej znaleźć opisany gatunek, czy lata w dzień, czy w nocy, 
co jedzą jego gąsienice i czy jest chroniony. Są tu też ciekawostki 
i wskazówki pomocne przy obserwowaniu motyli i propozycje 
doświadczeń. Motyle uszeregowano w przewodniku ze względu 
na dominujący kolor skrzydeł. 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64, Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

24 PUNKTY                 
Kod produktu: MULT07 

24 PUNKTY                      
Kod produktu: MULT06 
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POMOCE DYDAKTYCZNE I. 

MÓJ PIERWSZY PRZEWODNIK.               
JAKI TO OWAD?  

W książce przedstawiono 50 najczęściej spotykanych w 
Polsce lub najbardziej interesujących gatunków owadów, 
zamieszkujących różne środowiska. Są wśród nich owady 
błonkoskrzydłe, pluskwiaki, chrząszcze, motyle i inne. 
Duże, kolorowe rysunki przedstawiają portrety owadów, 
informują, czy samica różni się od samca, a krótki 
zrozumiały opis zwraca uwagę na najważniejsze cechy 
wyglądu. Podano też informacje, gdzie najłatwiej znaleźć 
opisany gatunek, czy jest aktywny w dzień, czy w nocy, 
czym się żywi i gdzie zimuje. Są tu też ciekawostki i 
wskazówki pomocne przy obserwowaniu owadów oraz 
propozycje doświadczeń.  

[Fot.1, fot.2] 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64,                              
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

24 PUNKTY                        
Kod produktu:   MULT08 
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MÓJ PIERWSZY PRZEWODNIK.               
JAKI TO PTAK?  

W książce przedstawiono 50 najczęściej spotykanych w 
Polsce lub najbardziej interesujących gatunków ptaków, 
zamieszkujących różne środowiska. Duże, kolorowe 
rysunki przedstawiają portrety ptaków, informują, czy 
samica różni się od samca, a krótki zrozumiały opis 
zwraca uwagę na najważniejsze cechy wyglądu. Podano 
też informacje, gdzie najłatwiej znaleźć opisany gatunek, 
czy pozostaje u nas na zimę i czym się żywi. Są tu też 
ciekawostki na temat życia ptaków i wskazówki 
pomocne przy ich obserwowaniu. Gatunki 
uszeregowano w książce według wielkości.  

[Fot.1, fot.2] 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64,                              
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

24 PUNKTY                        
Kod produktu:   MULT09 
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POMOCE DYDAKTYCZNE I. 
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MÓJ PIERWSZY PRZEWODNIK.               
JAKIE TO DRZEWO?  

W książce przedstawiono 50 najczęściej spotykanych w 
Polsce lub najbardziej interesujących gatunków drzew. 
Duże, kolorowe rysunki przedstawiają portret rośliny, a 
krótki, przystępny opis zwraca uwagę na jej 
najważniejsze cechy wyróżniające, w tym przede 
wszystkim na wygląd liści, po których łatwo rozpoznać 
drzewo. Podano też informacje, gdzie można spotkać 
opisany gatunek, czy jest to drzewo rodzime, czy też 
zostało do nas przywiezione w dawnych czasach z innych 
kontynentów. Są tu też propozycje różnych zadań i 
ciekawych doświadczeń, które można wykonać 
samodzielnie.   

[Fot.1, fot.2] 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64,                              
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

24 PUNKTY                        
Kod produktu:   MULT10 

MÓJ PIERWSZY PRZEWODNIK.               
JAKA TO GWIAZDA?  

Czy rozpoznajesz gwiazdy na niebie? Ten przewodnik 
pokaże Ci najważniejsze gwiazdy i planety. Dowiesz się, 
czym różnią się od siebie i co je charakteryzuje. 
Zobaczysz,  

jak rozpoznawać gwiazdozbiory.  Pomogą Ci w tym 
mapki, rysunki i praktyczne wskazówki. Dowiesz się, co 
to są galaktyki, meteoryty i roje meteorytów. Obejrzysz 
wspaniałe zdjęcia z kosmosu. Z naszym praktycznym 
przewodnikiem sam możesz rozpocząć obserwacje 
nieba.  

[Fot.1, fot.2, fot.3.] 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64,                              
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

24 PUNKTY                        
Kod produktu:   MULT11 
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POMOCE DYDAKTYCZNE I. 
MÓJ PIERWSZY PRZEWODNIK.               

JAKI TO GRZYB?  

Poznaj gatunki grzybów najczęściej rosnące w polskich lasach, a 
także na łąkach i w ogrodach. Naucz się je rozpoznawać. Wybierz 
się na grzybobranie z kimś dorosłym, kto naprawdę zna się na 
grzybach. Pamiętaj! Można zbierać tylko te grzyby, o których 
wiemy, że są jadalne. Innym możesz się przyjrzeć, ale nie dotykaj 
ich i nie niszcz. Przekonaj się, ile radości daje wspólne 
rozpoznawanie i zbieranie grzybów. IDEALNY PIERWSZY 
PRZEWODNIK PO NIEZWYKŁYM ŚWIECIE GRZYBÓW! [Fot.1, fot.2] 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64,Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
24 PUNKTY                          

Kod produktu: MULT12 

MÓJ PIERWSZY PRZEWODNIK.               
JAKIE TO ZWIERZĘ?  

Idealny pierwszy przewodnik po fascynującym świecie zwierząt. W 
Polsce żyje mnóstwo zwierząt, od maleńkich roztoczy, przez 
najrozmaitsze ślimaki, owady i niezliczone inne bezkręgowce, po 
ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Wiele z nich spotykasz na co dzień 
w różnych miejscach, nawet we własnym domu. Poznaj bogactwo 
i zróżnicowanie świata zwierząt. Przekonaj się, jak bardzo 
zwierzęta różnią się między sobą. Obserwuj zwierzęta, ale nie rób 
im krzywdy. Przekonasz się, ile radości daje poznawanie świata 
przyrody. [Fot.1, fot.2] 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64,Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
24 PUNKTY                          

Kod produktu: MULT13 

PSZCZOŁY MIODNE I NIEMIODNE 

Pszczoły to nie tylko pszczoła miodna, ale mnóstwo 
innych gatunków. Jak żyją, gdzie mieszkają? Książka z 
zabawnymi rysunkami, daje najmłodszym wiele 
ciekawych informacji o tych niezwykłych owadach. 
Książka „Pszczoły miodne i niemiodne” napisana 
została z myślą o młodym czytelniku, ale także starsi 
znajdą w niej wiele ciekawych informacji o tych 
niezwykłych owadach. Jest więc świetna do 
wspólnego rodzinnego czytania i poznawania świata 
przyrody.  Autorka z wykształcenia jest biologiem, a z 
zamiłowania rysownikiem, obecna jest też w 
mediach społecznościowych gdzie dzieli się swoją 
wiedzą przyrodniczą.  

[Fot.1, fot.2, fot.3, fot.4] 
44 PUNKTY                          

Kod produktu: MULT14 

Format: 25 x 22 cm, Liczba stron: 64, 
Oprawa: twarda 
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HOTELE DLA OWADÓW.                         
30 PROJEKTÓW DO 

SAMODZIELNEGO WYKONANIA 

Dlaczego warto zbudować hotel dla owadów? Owady 
to główni zapylacze i bez nich rośliny nie będą dawać 
plonów. Budowa hoteli dla owadów przyczyni się do 
ochrony dziko żyjących owadów zapylających, które 
masowo wymierają w wyniku chemizacji rolnictwa, 
zmian klimatycznych, chorób oraz niszczenia ich 
siedlisk. Zbudowanie hotelu dla owadów to właściwie 
nic trudnego, ale czy zostanie on zamieszkany? Z tej 
książki dowiesz się, czego tak naprawdę potrzebują 
dzikie pszczoły i inne owady, które mogą bezpiecznie 
zamieszkać w pobliżu człowieka. Czytelny  opis 
sposobu wykonania krok po kroku, spis materiałów, 
dokładne wymiary potrzebnych elementów i 
poglądowy rysunek gwarantują sukces budowniczego.  

[Fot.1, fot.2] 
50 PUNKTÓW                          

Kod produktu: MULT15 

Format: 16 x 22 cm, liczba stron: 96,                                
oprawa: miękka ze skrzydełkami 

 

POLSKA. TO LUBIĘ!  

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.   

[Fot.1, fot.2, fot.3, fot.4, fot.5, fot.6] 

Format: 23,5 x 28 cm,  
Liczba stron: 216, Oprawa: twarda 

50 PUNKTÓW                          
Kod produktu: MULT16 

http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1917.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1917.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1917.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1917.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1917.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1918.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1919.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1917.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1939.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1964.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1977.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1978.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1979.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1982.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1980.jpg
http://www.multicobooks.pl/images/product/small980/1939.jpg


POMOCE DYDAKTYCZNE I. 

7 

PRZYRODA OJCZYSTA 

Książka „Przyroda ojczysta” przedstawia rośliny, 
grzyby i zwierzęta spotykane w Polsce w 
kolejnych porach roku i różnych środowiskach: 
parku i ogrodzie, lesie, na polu i łące, w górach 
oraz w wodzie. Czy wiesz, że co dzień stykasz się 
z przyrodą? Zwykle w ogóle o tym nie myślimy, a 
przyroda zewsząd nas otacza. Bez niej nasze 
życie nie byłoby możliwe. Skoro przyroda jest tak 
ważna, dlaczego wiemy o niej tak mało? Książka 
„Przyroda ojczysta” pomoże poznać żyjące w 
Polsce rośliny i zwierzęta, uchyli rąbka ich 
życiowych tajemnic.  

W tej książce znajdziesz odpowiedzi na te 
pytania i na wiele innych. Znakomite zdjęcia 
pozwolą dokładnie przyjrzeć się dzikim 
zwierzętom, a także zapoznać się z wyglądem 
roślin, które znasz tylko z nazwy lub nawet nie 
znasz ich w ogóle!  

Format: 23,5 x 28 cm, 224 strony, oprawa: twarda 

 

 

[Fot.1, fot.2, fot.3] 
 

50 PUNKTÓW                          
Kod produktu: MULT17 
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DRZEWA. SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

Co warto wiedzieć o drzewach? W tej książce znajdziesz wszystkie 
informacje o drzewach rosnących w Polsce i w Europie Środkowej. 
Nauczysz się rozpoznawać drzewa, poznasz nazwy, zobaczysz jak 
wygląda ich kora, kiedy kwitną i jakie wydają owoce. Dowiesz się 
też: skąd pochodzą rosnące u nas drzewa owocowe, parkowe, 
leśne które drzewa mają najdłuższą historię wielu, wielu 
ciekawych i niespodziewanych informacji o drzewach Obserwacja 
i rozpoznawanie drzew może być fascynujące! 315 gatunków 
drzew i 55 gatunków krzewów rodzimych i przywiezionych w 
nasze strony z obcych kontynentów. Cechy botaniczne wiernie 
oddane na precyzyjnych rysunkach. Klucz do oznaczania drzew. 

Format: 13 x 19,3 cm, Liczba stron: 288,                                                   
Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 

SOWY I PTAKI SZPONIASTE 

Szponiaste i sowy to ptaki niezwykłe, tajemnicze i ciekawe. Wokół 
ich życia narosło wiele przesądów i zabobonów. Poznaj prawdziwą 
naturę i życie sów, orłów, jastrzębi, sokołów, myszołowów i innych 
szponiastych. Przekonaj się, jakimi są znakomitymi łowcami, 
troskliwymi rodzicami, jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. I jak 
bardzo zasługują na szacunek i ochronę. Znakomite opisy i 260 
zdjęć wszystkich europejskich gatunków sów oraz ptaków 
szponiastych.  

Format: 13 x 19,3 cm, Liczba stron: 288,                                           
Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 

1 

[Fot.1] 

66 PUNKTÓW,              
Kod produktu: MULT18 

LAS. SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

Wybierasz się na wycieczkę albo spacer do lasu? Lubisz zbierać 
grzyby, słuchasz śpiewu ptaków, koi cię szum drzew? Interesujesz 
się polską przyrodą? To jest przewodnik dla Ciebie.  PIERWSZY TAK 
OBSZERNY PRZEWODNIK STWORZONY PRZEZ POLSKICH 
AUTORÓW! Praktyczny i kompletny przewodnik dla miłośników 
lasu. Bezcenny towarzysz na pierwsze spotkanie z lasem. Opisy 
500 gatunków roślin, grzybów, zwierząt i ich zdjęcia.  

[Fot.1, fot.2, fot.3] 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 336,                                                    
Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 

74 PUNKTY,               
Kod produktu: MULT19 

80 PUNKTÓW,               
Kod produktu: MULT20 
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POMOCE DYDAKTYCZNE II. 
MUSZLE. SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

Podobają Ci się muszle? A może masz już ich kolekcję? Ciekawe są nie 
tylko muszle, ale także zwierzęta, które je wytwarzają, czyli mięczaki. 
Muszla jest nie tylko pamiątką z wakacyjnej wyprawy, niesie też wiele 
informacji o jej mieszkańcu, o tym jak żył i dlaczego wytworzył muszlę 
o takim, a nie innym kształcie.  Przewodnik ten wprowadzi Cię w krainę 
malakologii – nauki o mięczakach. Nauczysz się rozpoznawać muszle 
ponad  450 gatunków  tych zwierząt, dowiesz się w jakich morzach i 
oceanach żyją, czy są pospolite, czy też należą do rzadkości. W treści: 
część ogólna - jak kolekcjonować muszle, co to jest mięczak, problemy 
z nazewnictwem; część szczegółowa - przegląd systematyczny 
gatunków i ich muszli. [Fot. 1] 

Format: 13x19 cm, 256 stron , oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 

84 PUNKTY,               
Kod produktu: MULT21 

OWADY. SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

Owady to największa pod względem liczby gatunków grupa zwierząt. 
Niektóre są pożyteczne, inne szkodliwe, dokuczliwe, a nawet groźne. 
Owady to największa pod względem liczby gatunków grupa zwierząt. 
Niektóre są pożyteczne, inne szkodliwe, dokuczliwe, a nawet groźne. 
Warto więc wiedzieć o nich jak najwięcej. Książka niezbędna w każdej 
biblioteczce.  
- 1000 gatunków owadów,  
- ponad 1400 znakomitych zdjęć wykonanych w naturze,  
- opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów,  
- kod barwny ułatwiający wyszukiwanie,  
- dodatkowo: najważniejsze krajowe pajęczaki.  

Format: 13x19 cm, 448 stron, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 
90 PUNKTÓW,               

Kod produktu: MULT22 

MINERAŁY, KAMIENIE SZLACHETNE, SKAŁY. 
SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

Jaspis, celestyn, tyrolit, diament, granit... czyli ponad 700 minerałów, 
kamieni szlachetnych i skał. W przewodniku tym znajdziesz wszystko, 
co powinien wiedzieć kolekcjoner: praktyczne porady, jak uniknąć 
pomyłek przy rozpoznawaniu kamieni; niezawodny klucz do oznaczania 
oparty na barwie rysy, twardości i warunkach powstania minerałów i 
skał; rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych 
minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz meteorytów; 
niezbędne wyposażenie poszukiwacza kamieni, najlepsze miejsca 
poszukiwań, savoir-vivre zbieracza, rady dotyczące zakupu lub 
wymiany okazów;  zasady tworzenia kolekcji, najlepsze metody 
przechowywania okazów. Ponadto interesujący dział o meteorytach 
znalezionych w różnych zakątkach Ziemi: jak je rozpoznać, czym się 
charakteryzują i skąd pochodzą.  

Format: 13x19 cm, 448 stron, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 

[Fot.1, fot.2, fot.3] 

 
100 PUNKTÓW,               

Kod produktu: MULT23 2 
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BŁONKÓWKI. PORADNIK ENTOMOLOGA 

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. Wnikliwy: charakterystyka 130 
głównych gatunków pszczół, os i mrówek. Obszerny: opisy gatunków 
zarówno pospolitych, jak rzadkich i zagrożonych. Bogato ilustrowany: 
znakomite barwne zdjęcia błonkówek oraz poglądowe   rysunki 
ułatwiające ich identyfikację. Praktyczny: obserwowanie, 
fotografowanie i osiedlanie błonkówek w ogrodzie. Kompletny: 
omówienie także rośliniarek i owadziarek. 

Format: 13 x 19,3 cm, Liczba stron: 344, oprawa: twarda. 

SZARAŃCZAKI. PORADNIK ENTOMOLOGA 

225 gatunków, 250 barwnych zdjęć. Turkucie podjadki, pasikoniki, 
łatczyny, świerszcze i koniki polne – szarańczaki należą do 
najpospolitszych, najbardziej charakterystycznych, a zarazem 
nadzwyczaj różnorodnych owadów naszego kraju. Ten przewodnik 
opisuje wszystkie gatunki występujące w Europie Środkowej, a także 
północnej części regionu śródziemnomorskiego – od Chorwacji po 
północną Hiszpanię. Wyjątkowy: wszystkie prostoskrzydłe Europy 
Środkowej. Kompetentny: przystępne opisy cech 
charakterystycznych, zasięgów występowania i ciekawostek. 
Przejrzysty: zbiorczy przegląd cech diagnostycznych. Dodatkowo: 
diagramy głosów umożliwiające rozpoznanie gatunków na 
podstawie śpiewu. 

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

100 PUNKTÓW,              
Kod produktu: MULT24 

WAŻKI. PORADNIK ENTOMOLOGA 
85 gatunków 250 barwnych zdjęć. Żagnice, gadziogłówki, szablaki, 
świtezianki i łątki należą do najciekawszych i najpiękniejszych 
owadów naszego kraju. Obserwowanie i fotografowanie tych 
zwierząt jest pasjonującym zajęciem. Ten przewodnik opisuje 
wszystkie gatunki, które występują w Europie Środkowej: Polsce, 
Niemczech i Austrii, a także Szwajcarii oraz północnej i środkowej 
Francji. Wyjątkowy: wszystkie ważki Europy Środkowej. 
Kompetentny: dokładne opisy cech charakterystycznych, zasięgów 
występowania oraz ciekawostki. Przejrzysty: wszystkie cechy 
charakterystyczne zebrane razem. Dodatkowo: ilustrowane klucze 
do oznaczania postaci dorosłych i larw ważek. 

Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 280, oprawa: twarda. 

100 PUNKTÓW,               
Kod produktu: MULT25 

[Fot.1, fot.2, fot.3, fot.4] 

100 PUNKTÓW,               
Kod produktu: MULT26 
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ZESTAWY EDUKACYJNE 

SUPER KRYSZTAŁY 

Kod produktu: DR865 

40 punktów/zest. 

LOGICZNA 

UKŁADANKA 
Kod produktu: DR888 

 

71 punktów/zest. 

KSZTAŁTY 

UKŁADANKA 

Kod produktu: DR889 

71 punktów/zest. 

1 
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ZESTAWY EDUKACYJNE 

ELEKTRONICZNE 

KLOCKI,                       
114 EKSPERYMENTÓW 

Kod produktu: DR816 

98 punktów/zest. 

SEKRETY 

ELEKTRONIKI,  

ZESTAW MINI 88 
Kod produktu: DR85958 

 

123 punkty/zest. 

MIKROSKOP 

100X, 400X, 1200X 

 Kod produktu: DR414 

73 punkty/zest. 
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ZESTAWY EDUKACYJNE 

LABORATORIUM 

CHEMICZNE 
PONAD 100 DOŚWIADCZEŃ 

Kod produktu: DR536 

194 punktów/zest. 

SZALONA CHEMIA 

DZIKA FIZYKA 

Kod produktu: DR274 

172 punkty/zest. 

SEKRETY 

ELEKTRONIKI. 

SAMOCHÓD I ŁÓDKA 
Kod produktu: DR85957 

165 punktów/zest. 
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