
PRZEWODNIKI

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.

Format 13 x 19 cm, liczba stron 64, oprawa miękka ze skrzydełkami.

Zobacz więcej: klik, klik, klik

20 PUNKTÓW

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.

Zobacz więcej: klik, klik, klik

20 PUNKTÓW

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.

Zobacz więcej: klik, klik

Format 13 x 19 cm, liczba stron 64, oprawa: miękka ze skrzydełkami. 20 PUNKTÓW
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PRZEWODNIKI

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.

Format 13 x 19 cm, liczba stron 64, oprawa miękka ze skrzydełkami.

Zobacz więcej: klik, klik, klik

20 PUNKTÓW

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.

Format 13x19 cm, liczba stron 64, oprawa miękka ze skrzydełkami.

Zobacz więcej: klik, klik

20 PUNKTÓW

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.

. Format 13x19 cm, liczba stron 64, oprawa: miękka ze skrzydełkami.
Zobacz więcej: klik, klik

20 PUNKTÓW2
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PRZEWODNIKI

Mój pierwszy przewodnik. 
Jakie to zwierzę?

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!

Zobacz więcej: klik, klik

Format 13x19 cm, liczba stron 64, oprawa
miękka ze skrzydełkami. 20 PUNKTÓW

Mój pierwszy przewodnik. 
Jaka to gwiazda?

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

Zobacz więcej: klik, klik

Format 13x19 cm, liczba stron 64, oprawa
miękka ze skrzydełkami.
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