Książki
DRZEWA LEŚNE. MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY
Zeszyt „Drzewa leśne” uczy trudnej umiejętności, jaką jest rozpoznawanie drzew
rosnących w naszych lasach, na miedzach i przy drogach. Pokazuje, jak wyglądają liście
drzew, a także ich owoce lub szyszki. Zawiera dużo informacji, ciekawostek i
interesujących zadań.
[Foto1] [Foto2] [Foto3]
Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka

14 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT1

LAS. MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY
Zeszyt „Las” ułatwi poznanie naszych lasów i zachęci do zainteresowania się przyrodą.
Zachęcamy do wspólnego czytania i poznawania roślin i zwierząt mieszkających w
naszych lasach. Zawiera dużo informacji o ich życiu i zwyczajach. W każdym rozdziale
ciekawe zadania i liczne ilustracje.
[Foto1] [Foto2]
Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka

14 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT2

SSAKI LASÓW I ŁĄK. MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY
Zeszyt edukacyjny, dzięki któremu uczeń pozna najważniejsze nasze dziko żyjące ssaki.
Dowiedzą się, jakie tropy i ślady zostawiają w lasach i na łąkach. Zawiera dużo informacji
o ich życiu i zwyczajach. W każdym rozdziale ciekawe zadania i liczne ilustracje.
[Foto1] [Foto2] [Foto3] [Foto4]
Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka

14 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT3

NAD BRZEGIEM MORZA. MŁODY OBSERWATOR
PRZYRODY
Zeszyt edukacyjny podpowiada jak zainteresować ucznia otaczającym nas środowiskiem,
ten przedstawia wybrzeże Bałtyku. Pokazuje rośliny i zwierzęta żyjące w morskich
głębinach oraz nad brzegiem morza. Wyjaśnia, jak chronić wyjątkową nadmorską
przyrodę, a także jak bezpiecznie zachowywać się na plaży.

[Foto1]
Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka
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20 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT4

Książki
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.
[Foto1] [Foto2] [Foto3]
Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64, Oprawa: miękka ze skrzydełkami

24 PUNKTY
Kod produktu: MULT5

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.
[Foto1] [Foto2] [Foto3]
Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64, Oprawa: miękka ze skrzydełkami

24 PUNKTY
Kod produktu: MULT6
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Książki
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.
[Foto1] [Foto2] [Foto3]
Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64, Oprawa: miękka ze skrzydełkami

24 PUNKTY
Kod produktu: MULT7

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.
[Foto1]
Format: 13 x 19 cm, Liczba stron: 64, Oprawa: miękka ze skrzydełkami

24 PUNKTY
Kod produktu: MULT8
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Książki
O SKAŁACH I MINERAŁACH
Książka ta wprowadza nas do świata skał i minerałów. O tajemnicach skał,
ich przemianach, miejscach, gdzie powstają, z czego się składają oraz o
tym, jak rozpoznawać podstawowe minerały i skały występujące na Ziemi,
a także o osobliwych formach skalnych wyrzeźbionych przez wodę, wiatr i
promienie słoneczne, wspaniałych budowlach wykonanych w skałach
ręką człowieka oraz świętych kamieniach czczonych przez ludzi i wielu
innych zagadnieniach związanych ze światem skał opowiada dr Radosław
Żbikowski. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami.
[Foto1] [Foto2] [Foto3] [Foto4] [Foto5]

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

60 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT9

CO NISZCZY OGRÓD?
Twój przewodnik po świecie chorób i szkodników niszczących rośliny
ozdobne oraz trawnik. Nie wiesz, dlaczego Twój ulubiony różanecznik
więdnie? Zastanawiasz się, jak się pozbyć plam na liściach róży? Na ponad
300 unikatowych fotografiach przedstawiono najczęściej występujące
choroby i skutki żerowania szkodników. Zamiast się domyślać, co niszczy
Twoje rośliny, możesz go zabrać do ogrodu i porównać objawy na
roślinach ze zdjęciami w książce. Uzupełnieniem części ilustracyjnej są
informacje praktyczne o:

- naturalnych i chemicznych metodach zwalczenia wszystkich zagrożeń,
- pielęgnacji roślin zapobiegającej skutkom ataku szkodników,
- preparatach zalecanych do używania w przydomowych ogrodach oraz
programach ochrony wybranych grup roślin. Szybko rozpoznasz chorobę i
znajdziesz skuteczne metody jej zwalczania.
[Foto1]
Format 21,5 x 26 cm, Liczba stron 120, Oprawa twarda
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70 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT10

Książki
ATLAS USZKODZEŃ DRZEW LEŚNYCH
Z tą książką bez trudu określisz, co dolega drzewom. Liczne zdjęcia, latami
kolekcjonowane przez praktyków, pokazują charakterystyczne
zniekształcenia i zmiany chorobowe. Przeglądaj fotografie, aż znajdziesz
tę, która przedstawia uszkodzenia zauważone na chorym drzewie.
Przeczytaj opis, porównaj z podobnymi objawami. Dzięki temu
bezbłędnie nazwiesz przyczynę uszkodzeń.

Kompletna wiedza o chorobach i szkodnikach drzew oraz krzewów, 300
chorób i szkodników występujących na 19 podstawowych gatunkach
drzew rosnących w lasach oraz w parkach i arboretach. Ponad 650 zdjęć
objawów.
[Foto1]
Format 14,3 × 20,9 cm, Liczba stron 256, Oprawa twarda

100 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT11

MINERAŁY, KAMIENIE SZLACHETNE
Dzięki dokładnym zdjęciom oraz wyczerpującym opisom rozpoznawanie
skał, minerałów oraz kamieni nie będzie problemem. Jaspis, celestyn,
tyrolit, diament, granit... czyli ponad 700 minerałów, kamieni
szlachetnych i skał. W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien
wiedzieć kolekcjoner:
● 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;
● praktyczne porady, jak uniknąć pomyłek przy rozpoznawaniu kamieni;
● niezawodny klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, twardości i
warunkach
powstania
minerałów
i
skał;
● 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.
[Foto1] [Foto2] [Foto3]
Format 21,5 x 26 cm, Liczba stron 120, Oprawa twarda
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100 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT12

Książki
DRZEWA PRZEWODNIK COLLINSA
Z przewodnikiem "Drzewa - Przewodnik Collinsa" poznasz gatunki i
odmiany rodzime w Europie Środkowej i Północnej, a także
przywiezione z Azji i Ameryki Północnej oraz z rejonu
śródziemnomorskiego. 1600 gatunków i odmian drzew rosnących w
Europie. Znakomite rysunki precyzyjnie i wiernie oddają urodę liści,
kwiatów, owoców, kory, pędów i pąków. Dzięki nim bezbłędnie i bez
trudu nazwiesz wszystkie drzewa. Przeglądaj ilustracje, aż dopasujesz
jedną z nich do drzewa, które chcesz rozpoznać. Opisy pomogą Ci
poznać inne podobne gatunki. Przewodnik Collinsa to klasyka
przyrodnicza.
[Foto1] [Foto2] [Foto3]

Format 13,5 × 19,5 cm, Liczba stron 464, Oprawa twarda

144 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT13

PTAKI PRZEWODNIK COLLINSA
„Przewodnik Collinsa. Ptaki” jest książką prezentującą wszystkie
gatunki ptaków, jakie zaobserwowano w ostatnim stuleciu na terenie
Europy i obszarze śródziemnomorskim, w tym także zalatujące z
innych kontynentów. Doskonałe ilustracje przedstawiają szczegółowo
cechy diagnostyczne poszczególnych gatunków i ułatwiają właściwą
klasyfikację nawet bardzo podobnych osobników. Przewodnik ten jest
najbogatszy i najbardziej użyteczny. Zawiera wszelkie informacje
potrzebne do oznaczenia każdego gatunku o dowolnej porze roku. W
szczegółowych opisach podaje wielkość, środowisko życia, zasięg,
cechy diagnostyczne i głos. Prezentuje aktualne mapy występowania,
dające informacje o lęgowiskach, zimowiskach i trasach przelotów.
Zawiera 3500 ilustracji autorstwa światowej sławy artystów
rysujących ptaki. Nazewnictwo polskie i status gatunków zostały
podane według ustaleń Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.
[Foto1] [Foto2] [Foto3] [Foto4] [Foto5]
Format 13,5 x 19,4 cm, Liczba stron 448, Oprawa twarda
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150 PUNKTÓW
Kod produktu: MULT14

