
KSIĄŻKI EKO

Jak być Eko czyli wiersze o ekologii

to idealna książeczka, która pomoże w humorystyczny i
ciekawy sposób wytłumaczyć dzieciom wszystkie
najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z
ekologią. Z tej książeczki każde dziecko dowie się, co
może zrobić, by samemu chronić Ziemię i jak stać się
małym ekologiem!.

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.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 96

typ oprawy: oprawa miękka
format: 170 x 245 mm

14 PUNKTÓW
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Co warto wiedzieć o przyrodzie

to książeczka, dzięki której dzieci dowiedzą się, skąd się
bierze deszcz, dlaczego pada śnieg, co to jest zorza
polarna, czym się różni las iglasty od liściastego. Ta
najlepsza pozycja dla maluchów, zawierająca mądre i
ciekawe rymowanki, odpowiada na wszystkie pytania
związane z wyglądem naszej planety, zjawiskami
pogodowymi, porami roku oraz panującym klimatem.

Piękne, ilustrowane wydanie na kredowym papierze oraz
rzeczywiste zdjęcia opisywanych zjawisk z pewnością
będą stanowiły nie lada gratkę dla ciekawskich!

Zobacz więcej: klik1, klik2

liczba stron: 64
typ oprawy: oprawa twarda

format: 170 x 245 mm
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KSIĄŻKI PATRIOTYCZNE

Elementarz patrioty, czyli kocham 
Polskę

Przedstawiamy książkę, która będzie idealnym
punktem wyjścia do rozmów o Polsce i o tym, co to
znaczy być Polakiem. Zawarte w nim treści
przedstawione są za pomocą wesołych, łatwo
wpadających w ucho wierszyków, uzupełnione
pięknymi ilustracjami, zdjęciami i mapami. Znajdują
się informacje o polskich zwyczajach i tradycjach,
ważnych i sławnych Polakach, najbardziej znane
polskie legendy, opisy najważniejszych wydarzeń z
historii Polski. Wprowadzająca część książki wyjaśnia
zaś co to właściwie jest patriotyzm, co to jest
ojczyzna i naród, a także czy patriotą może być
również mały czytelnik Elementarza...
Zobacz wewnątrz: klik1

32 PUNKTY
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Poznaję Polskę. Wiersze o Polsce

to najlepsza książka dla dzieci, które chcą dowiedzieć
się czegoś ciekawego o swojej Ojczyźnie. Zawiera
zbiór krótkich, łatwych w odbiorze wierszyków
opisujących najciekawsze miejsca w znanych polskich
miastach, polskie rzeki, góry, zwierzęta, rośliny, a
także zwyczaje, święta, a nawet potrawy.

W drugiej części książki znajdują się wiersze
dotyczące ważnych polskich postaci historycznych i
najistotniejszych w naszej historii wydarzeń. Całość
zamykają najważniejsze legendy - również wierszem.
Tekstom towarzyszą zdjęcia i kolorowe rysunki.

Zobacz więcej: klik1, klik2

liczba stron: 96
typ oprawy: oprawa twarda

format: 175 x 250 mm

21 PUNKTÓW

liczba stron: 96
typ oprawy: oprawa miękka

format: 170 x 245 mm
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Nasze polskie rymowanki

Przedstawiamy zbiór ponadczasowych
wierszyków, piosenek i rymowanek, które są
znane całym pokoleniom Polaków - niektóre
nawet od kilkudziesięciu lat! Znali je nasi rodzice
i dziadkowie, w dzieciństwie my bawiliśmy się
przy ich użyciu, teraz więc czas, by poznały je
nasze dzieci.

Znajdują się tutaj tak znane utwory, jak Była
sobie żabka mała, Jedzie pociąg z daleka, Ojciec
Wirgiliusz, Mam chusteczkę haftowaną czy
Sroczka kaszkę warzyła, a także wiele, wiele
innych.

Można je recytować, śpiewać, używać jako
wyliczanek, uczyć się na pamięć - bawią
humorem i śmieszą absurdalnością treści, a
przede wszystkim dostarczają niezapomnianej
zabawy na długie godziny. Towarzyszą im
bajecznie kolorowe ilustracje oraz piękna, jasna
okładka, nawiązująca do polskich motywów
ludowych.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4

14 PUNKTÓW

liczba stron: 96
typ oprawy: oprawa miękka

format: 170 x 245 mm
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Mazurek Dąbrowskiego oraz 
pieśni i piosenki patriotyczne

Wydanie Mazurka Dąbrowskiego oraz pieśni
piosenek patriotycznych kompletne bez skrótów
i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz
odpowiedzi na pytania z podręcznika - „pewniak
na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które
zwykle pojawiają się w pytaniach z danej lektury
we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a
także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera
bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie
skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się
przed lekcją. Opracowanie zawiera plan
wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę
oraz szerokie charakterystyki bohaterów.

Publikacja ta zawiera pełne teksty Mazurka
Dąbrowskiego oraz najpopularniejszych pieśni
patriotycznych, m.in. takich jak Rota,
Warszawianka czy Boże, coś Polskę.

Mazurek... został omówiony wers po wersie,
przedstawiono też jego historię, okoliczności
powstania i kontekst historyczny, natomiast
znaczki „pewniak na teście” wskazują
wiadomości niezbędne na sprawdzianach.
Również pozostałe utwory posiadają dokładne,
odpowiadające wymaganiom uczniów szkoły
podstawowej opracowania.

Całość jest napisana prostym, zrozumiałym
językiem, dzięki któremu nauka z tą lekturą jest
szybka, łatwa i przyjemna. Polecamy!

Zobacz wewnątrz: klik

liczba stron: 48
typ oprawy: oprawa miękka

format: 145 x 205 mm
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