KOLOROWANKI
Klasyczna kolorowanka z pięknymi rysunkami rodzimych zwierząt i grzybów, które można
spotkać w naszych lasach. W zeszycie są przedstawione 34 gatunki zwierząt i grzybów. Na każdej
lewej stronie znajdują się kolorowe, bardzo realistyczne rysunki 2 gatunków oraz króciutkie
opisy, jak żyją i co robią zwierzęta oraz gdzie można je znaleźć
Format: 20,5 x 28,5 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka.

Wiewiórka i jej przyjaciele.
Pokoloruj

Zobacz więcej: klik, klik, klik.

Zobacz więcej: klik, klik, klik.

10 pkt/szt

10 pkt/szt

Sójka i jej przyjaciele.
Pokoloruj

Zobacz więcej: klik, klik, klik.

10 pkt/szt
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Zając i jego przyjaciele.
Pokoloruj

KSIĄŻKI
Jak zwierzęta mówią?
Ilustrowany zeszyt odkrywa jeden z sekretów przyrody –
mowę zwierząt. Potrafią one komunikować się na wiele
sposobów: za pomocą głosu, zapachu, koloru, dotyku. Ich
system znaków jest imponujący.
Zobacz więcej: klik
Format: 21 x 30 cm
Liczba stron: 32
Oprawa: miękka.

14 PUNKTÓW

Ślady i tropy zwierząt.
Ślady i tropy zwierząt. Ślad nie jest tym samym co trop.
Zwierzęta zostawiają rozmaite ślady swojej bytności w
swoim otoczeniu. Książka je opisuje i pomaga je
rozpoznawać, np. tropy czy ślady żerowania.

Zobacz więcej: klik, klik, klik, klik.
Format: 21 x 30 cm, Liczba stron: 32, Oprawa: miękka
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14 PUNKTÓW

KSIĄŻKI
O rety! Zabawy małych
przyrodników
Blok z ciekawymi zadaniami pomoże wszechstronnie
rozwinąć zdolności najmłodszych: logiczne myślenie,
koncentrację, zmysł obserwacji, wyobraźnię i wiedzę
przyrodniczą. Dzieci znajdą w nim wszystko, co lubią,
czyli odszukiwanie różnic, wprawkiw rysowaniu,
kolorowanki, zagadki logiczne, gry, wycinanki, puzzle.
Wspaniałą scenerię wszystkich zada ń tworzą rysunki
namalowane ręką Tomasza Samojlika.
Bohaterami zabaw są zwierzęta i rośliny znane
z książki tego samego autora „O rety! Przyroda”.
Ten wspaniały blok z ciekawym zadaniami
i łamigłówkami jest atrakcyjny zarówno dla dzieci jak
i rodziców! Edukacja przyrodnicza jest fascynująca!

Zobacz więcej:
klik, klik, klik.

Format: 33 X 24 cm
Liczba stron: 48
Oprawa: miękka.

30 PUNKTÓW

O rety! Przyroda
Książka składa się z 42 tętniących życiem plansz
rysunkowych. Niezwykle wciągające, zabawne i
pomysłowe rysunki Tomasza Samojlika objaśniają, jak
toczy się życie naszej rodzimej przyrody. Jak
niewiarygodnie zmienia się las, łąka, jezioro, góry i
miasto wraz od wiosny do zimy. Gdzie na świat
przychodzą młode wilki, jak wyglądają podziemne
korytarze kreta, co robi wydra w wodzie, jak wygląda
życie nietoperzy w ciemnej jaskini. Kto składa zielone
jaja, które zwierzęta hibernują, kto jest królem bagien.
O czym rozmawiają zwierzęta, o co się kłócą i co je
bawi.
Bogactwo informacji, szczegółów i ciekawostek
przyrodniczych w doskonałej formie rysunkowej. W
„dymkach“ przezabawne wypowiedzi zwierząt.

Format: 27,5 x 37,5 cm
liczba stron: 96
oprawa: miękka.

Zobacz więcej: klik, klik, klik, klik.

82 PUNKTY
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KSIĄŻKI
Mrówki małe i duże.
Mrówki widujemy bardzo często. Tak często, że nie zwracamy
już na nie uwagi. Te niepozorne stworzenia kojarzą się z
pracowitością i skromnością. W rzeczywistości odgrywają w
przyrodzie bardzo ważną rolę i inne zwierzęta dobrze wiedzą, że
należy się z nimi liczyć. Są mrówki małe i duże, choć żadne nie
należą do olbrzymów: największe mrówki na świecie osiągają 34 cm długości. Najmniejsze mają zaledwie około 1 mm. Jednak
nadrabiają to liczebnością – można powiedzieć, że świat
dosłownie roi się od mrówek. Jedna kolonia mrówki ćmawej,
żyjącej w polskich lasach, może liczyć ponad milion robotnic! A
to tylko jeden z około stu gatunków, które występują w naszym
kraju. Ile gatunków jest na całym świecie? Dokładnie nie
wiadomo. Naukowcy doliczyli się około 15 tysięcy gatunków i
podgatunków mrówek, ale niektórzy sądzą, że na odkrycie
czeka jeszcze drugie tyle. Mrówki to ważne postacie w naszej
przyrodzie i warto poznać ich zwyczaje. Na kartach tej książki
poznamy je dzięki opisom i rysunkom. Dowiemy się, jak
powstaje mrowisko, czym mrówki karmią swoje larwy, kiedy
mrówkom wyrastają skrzydła. Zajrzymy zatem do świata
mrówek małych i dużych.

Zobacz więcej:
klik, klik, klik, klik.
Format: 25 x 22 cm
Liczba stron: 64
Oprawa: twarda

50 PUNKTÓW

Pszczoły miodne i niemiodne
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.

W tej zabawnie ilustrowanej książce znajdują są
odpowiedzi na wiele pytań, na przykład jak pszczoła
miodna produkuje miód i skąd wie, gdzie kwitną kwiaty
bogate w nektar? Gdzie mieszkają trzmiele i dlaczego nie
boją się chłodu? Co to są pszczoły samotne i jak żyją? Po co
zbierają pyłek? Czy wszystkie pszczoły są pracowite? Jak
zbudować dom dla samotnicy?
Autorka z wykształcenia jest biologiem, a z zamiłowania
rysownikiem,
obecna
jest
też
w
mediach
społecznościowych (www.justynakierat.wordpress.com),
gdzie dzieli się swoją wiedzą przyrodniczą.
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Zobacz więcej:
klik, klik, klik, klik, klik.
Format: 25 X 22 cm
Liczba stron: 64
Oprawa: twarda.

50 PUNKTÓW

KSIĄŻKI
Polskie Parki Narodowe
Podróże Benka
Z wesołym kolegą Benkiem zwiedzamy polskie parki
narodowe. Nasz młody przewodnik lubi podróżować
do miejsc, gdzie jest piękna, dzika przyroda. Lubi też
notować i rysować, więc każdy z 23 parków
narysował w zabawny i ciekawy sposób. Dzięki jego
ilustrowanemu
dziennikowi
poznajemy
charakterystyczne cechy każdego parku i jego
największe skarby, czyli obiekty, które chroni park na
swoim obszarze. Obejrzymy typy krajobrazu,
dowiemy się o najciekawszych miejscach do
zwiedzania, najważniejszych mieszkańcach parku i
historii tych terenów.

Kolorowymi literami wyróżniono nazwy, które warto
zapamiętać, bo wiążą się ściśle z opisywanym
parkiem. Na końcu każdego rozdziału znajdziemy
STREFĘ ZABAWY, czyli pomysłowe zadania do
rozwiązania,
które
pomogą
zapamiętać
najważniejsze informacje o parku.
Na początku książki jest mapa Polski z zaznaczonymi
wszystkimi parkami narodowymi, która służy także
jako spis treści – przy nazwie każdego parku jest
podany numer strony, na której znajduje się rozdział
na jego temat. Czytelnik może zaznaczyć na mapie
swoją miejscowość i sprawdzić, który park jest
najbliżej. Każdy opis parku zaczyna się jego mapą z
trasami, ścieżkami edukacyjnymi i najważniejszymi
obiektami. Na końcu książki jest miejsce na notatki,
stemple pamiątkowe parków, rysunki własne
czytelnika.

Pomysłowa i dowcipna forma graficzna pozwala w
zajmujący sposób zdobyć wiedzę o naszych parkach
narodowych – skarbach polskiej przyrody
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Zobacz więcej: klik, klik, klik, klik, klik, klik.
Format: 29,5 x 21 cm, Liczba stron: 64,
Oprawa: miękka

42 PUNKTÓW

KSIĄŻKI
Domki dla zwierząt w ogrodzie
Zaprośmy pomocników do ogrodu!
Każdy ogród łatwo może stać się domem dla pożytecznych
zwierząt, które są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze
szkodnikami uprawianych roślin. Jeśli nawet nie
potrzebujemy takiej pomocy, to budując domki i ukrycia dla
zwierząt świadomie przyczyniamy się do zachowania
bioróżnorodności w przyrodzie.
W tej książce autor podpowiada, jak zbudować hotele dla
owadów, budki lęgowe dla ptaków, piramidy z kamieni i inne
schronienia dla dzikich pszczół, trzmieli oraz innych owadów,
także dla jeży, wiewiórek i nietoperzy, dla jaszczurek, żab i
wielu innych zwierząt.
29 projektów domków i nasadzeń. Profesjonalne rady,
sprawdzone w praktyce, odpowiednie dla danego gatunku.
Różnorodne projekty budowli i nasadzeń dla wielu
gatunków zwierząt. Praktyczne ryciny, dokładne wskazówki,
lista materiałów.
Zobacz więcej: klik.

Format: 12 x 22 cm
Liczba stron: 96
Oprawa: miękka

50 PUNKTÓW

Guzik z mleka.
Czyli fantastyczne eksperymenty
dla ciekawych świata
Korozja, denaturacja białek czy destylacja wody… te
wydawało by trudne do przyswojenia pojęcia autor i
ilustrator w jednej osobie wyjaśnia w prosty, zrozumiały
dla każdego sposób. W książce tej mali i duzi badacze
poznają zasady zjawisk istniejących w przyrodzie. Do
tego samodzielnie eksperymentując, znajdą sprytne
sposoby na to, jak z dala od rzeki czy jeziora zdobyć
wodę, bez trudu zgnieść zakręconą plastikową butelkę
lub zamienić stalowy gwóźdź w miedziany. Dowiedzą się
też, dlaczego wnętrze czajnika przypomina jaskinię, w
jaki sposób czarny węgiel czyści wodę, po co dawniej
podczas sztormu wylewano oliwę do morza i wielu
innych ciekawych rzeczy. Łącznie w książce autor
opisał 45 różnorodnych tematów wyjaśniających
zjawiska chemiczne i fizyczne panujące wokół nas.
Książka ilustrowana ciekawymi i zabawnymi rysunkami
znakomicie uatrakcyjnia pierwszą przygodę młodych
czytelników ze światem chemii i fizyki.
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Zobacz więcej:
klik, klik, klik, klik, klik
Format: 23 X 26 cm
Liczba stron: 96
Oprawa: twarda.

56 PUNKTÓW

KSIĄŻKI
Czy Ziemia jest żwawym kosmitą?
Publikacja dla młodych czytelników ciekawych świata, którzy chcą
poznać najbardziej niezwykły obiekt kosmosu, jakim jest nasza
Ziemia. Dowiedzieć się, co każdego dnia dzieje się na jej
powierzchni, co w głębi, a co wysoko w przestworzach. Dzięki tej
książce poznają, jak powstają góry, wyspy, jaskinie, pustynie,
wulkany. Dowiedzą się, czy na Ziemi mamy dużo wody i czy
kiedyś ten życiodajny płyn może nam bezpowrotnie wyparować,
jak wędrują kontynenty, a także czy wulkany mogą sprowadzić na
Ziemię mrok, chłód i klęski nieurodzaju.
Tekst w sposób przystępny dla młodego czytelnika napisał
dr RADOSŁAW ŻBIKOWSKI, a zabawne ilustracje są dziełem
TOMASZA SAMOJLIKA.
Zobacz więcej: klik, klik,
klik, klik, klik, klik, klik.

Format: 23 x 26 cm
Liczba stron: 96
Oprawa: twarda

56 PUNKTÓW

Bułka i spółka.
Rzecz o zdrowym jedzeniu
Co zrobić, aby nasze dzieci pokochały warzywa i owoce,
zajadały się naturalnymi jogurtami, polubiły ciemne
pieczywo i wybierały wodę zamiast soków? W nauce
zdrowych nawyków żywieniowych pomoże im bohater
książki – kucharz Zdrowomir.
Aby poznać wady i zalety różnych rodzajów pieczywa, mięsa,
tłuszczów, nabiału, owoców i warzyw, zabiera czytelnika w
różne miejsca: do słonecznej Italii , gdzie prezentuje rozmaite
rodzaje makaronów, do starego młyna, w którym wytwarza
się kasze i mąkę, do kosmicznej krainy serów, a nawet w
podwodne głębiny, gdzie żyją stworzenia nazywane w języku
kulinarnym owocami morza.
Te
zaskakujące
scenerie
uatrakcyjniają
dzieciom
przyswojenie zasad, jak prawidłowo układać jadłospis, czego
należy jeść najwięcej, czego mniej, a jakich potraw unikać,
aby być silnym i zdrowym.
Zobacz więcej: klik, klik, klik, klik

Format: 23 X 26 cm, liczba stron: 120, oprawa: twarda.
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KSIĄŻKI
Ciało. Jak to działa?
Nasze ciało to zachwycająca maszyna! Pełna dziwnych substancji i
dziwnych narządów. Zachodzą w niej dziwne procesy i dziwne
zjawiska, którym towarzyszą dziwne odgłosy. Niektóre są
śmieszne, inne zaskakujące, a jeszcze inne wprawiają nas w nie
lada zakłopotanie. Kto z nas nie chciałby zajrzeć do wnętrza tej
niesamowitej maszyny i dowiedzieć się, jak to działa? Ta książka
daje nam taką możliwość. Nie ma w niej tematów zbyt trudnych
albo wstydliwych. To kopalnia informacji, ciekawostek oraz
prostych wyjaśnień dotyczących tego, co dzieje się w ludzkim
ciele.
Książka zawiera odpowiedzi na wiele pytań zadawanych nie tylko
przez dzieci, np. „Po co ziewamy?", „Dlaczego sami nie możemy
się połaskotać?", „Skąd ciało wie, kiedy ma przestać rosnąć?", „Jak
to się dzieje, że czujemy smak?". Autorka tłumaczy mechanizmy
fizjologii i anatomii człowieka w bardzo przystępny sposób,
językiem zrozumiałym dla wszystkich, a doskonałym
uzupełnieniem tekstów są dowcipne ilustracje.
Zobacz więcej: klik, klik, klik

Format 23 x 26 cm,
liczba stron 116,
oprawa twarda

56 PUNKTÓW

Jak być eko, czyli wiersze o ekologii
Jak być eko to idealna książeczka, która pomoże w
humorystyczny i ciekawy sposób wytłumaczyć dzieciom
wszystkie najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z
ekologią.
Dzieci od najmłodszych lat dowiadują się, że należy dbać o
dobro Ziemi, naszej planety. Co jednak oznacza ekologia i
efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze niełatwo
wytłumaczyć. Pomogą w tym wiersze zawarte w Jak być eko w przystępny i zabawny sposób prezentują sposoby ochrony
przyrody, dbania o czystość powietrza, wody, wyjaśniają, czym
jest GMO, recykling i smog. Opisują, jak pozyskiwać energię,
jak segregować śmieci, jak oszczędzać wodę.
Z tej książeczki każde dziecko dowie się, co może zrobić, by
samemu chronić Ziemię i jak stać się małym ekologiem!
Zobacz więcej: klik, klik, klik, klik, klik

Format: 17 x 24,5 cm, liczba stron: 96, oprawa: miękka.
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