
KSIĄŻKI MŁODSI

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 meteorów.

Z naszym praktycznym przewodnikiem sam możesz
rozpocząć obserwacje nieba. 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.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 64, format: 13 x 19 cm
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Mój pierwszy przewodnik. Jaki to 
kamień?

Od tej książki warto rozpocząć swoją przygodę z
geologią. Zaprezentowano w niej 50 najczęściej
występujących w Polsce minerałów i skał. Duże,
kolorowe zdjęcia przedstawiają opisane kamienie. Autor
wyjaśnia, po czym je rozpoznać, w jakich procesach
geologicznych powstały i gdzie najłatwiej znaleźć w
naszym kraju. Są też ciekawostki. W książce opisy
uszeregowano według następujących grup: minerały,
mineraloidy, skały magmowe, osadowe i metamorficzne.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 64, format: 13 x 19 cm
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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.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 64, format: 13 x 19 cm
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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.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 64, format: 13 x 19 cm 20 PUNKTÓW
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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: klik1, klik2
liczba stron: 64, format: 13 x 19 cm

3

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.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 64, format: 13 x 19 cm
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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.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 64, format: 13 x 19 cm
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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.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 64, format: 13 x 19 cm
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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.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6

liczba stron: 96, format: 29,5 x 21 cm 40 PUNKTÓW
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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
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?

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 64, format: 25 × 22 cm

6

Człowiek. Jak to działa

CZŁOWIEK to fascynująca podróż po ludzkim
organizmie autorstwa Marty Maruszczak z bardzo
zabawnymi rysunkami Tomasza Samojlika. Książka ta
odpowiada na wiele trudnych pytań, na które niekiedy
nawet rodzice nie są w stanie znaleźć właściwego
wyjaśnienia.

Dzięki niej dzieci w przystępnej formie przyswoją sobie
niełatwe zagadnienia dotyczące życia i rozwoju
człowieka. Dowiedzą się, co to jest komórka, gen,
dziedziczenie, gdzie zapisana jest informacja o naszym
wyglądzie i zdolnościach, jak powstaje nowe życie.

Autorka wyjaśnia także, z czego zbudowane są kości,
co wprawia je w ruch, jakie mechanizmy w naszym
organizmie sprawiają, że możemy chodzić, oddychać,
jeść, po prostu żyć.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 112, format: 23 × 26 cm
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Tato, a po co?

Już są! Proste odpowiedzi na 50 nowych, piekielnie trudnych pytań. Ida i Kacper, bohaterowie
książki „Tato a dlaczego?”, tym razem pytają „Tato, a po co?”. Te dzieciaki nie mają sobie równych
w dociekaniu, jak działa ten nasz świat i po co to wszystko, co nas otacza, czego doświadczamy i
czym sami jesteśmy.

Pytania, które zadają są bardzo różne: niekiedy śmieszne, czasem poważne albo dziwaczne, a o
niektórych dorośli powiedzą pewnie, że są, przepraszamy za słowo… głupie. Ale czy
rzeczywiście?

Odpowiedzi na dziecięce pytania nierzadko wymagają rozwikłania największych zagadek
współczesnej nauki. Bo czy ktoś z Państwa już wie, dlaczego mleko jest białe i czy da się
przewiercić Ziemię na wylot? Albo po co wiewiórkom pędzelki na uszach, czy kijanki wiedzą, kto
jest ich mamą i dlaczego najbardziej zimno jest nam w nos? No właśnie. Jak powiedział Kacper:
– Nie ma głupich pytań – są tylko trudne pytania. I prawdziwą sztuką jest umieć na nie
odpowiedzieć.

Wojciech Mikołuszko, tata dwójki ciekawskich bohaterów książki i znany dziennikarz naukowy
zarazem, ponownie podjął się tego trudnego zadania. W książce „Tato, a po co?” bardzo
przystępnie wyjaśnia wiele skomplikowanych zagadnień. W tym trudnym zadaniu wspiera go
Tomasz Samojlik, który przygotował bardzo zabawne ilustracje.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3,
spis_treści
liczba stron: 108, format: 23 x 26 cm
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Tato, a dlaczego?

"Tato, a dlaczego?" to zbiór 50 zaskakujących pytań, które dzieci zadawały autorowi. Jest to
niezastąpiona fachowa wiedza dla najmłodszych, a dla rodziców i nauczycieli wspaniała zachęta
do odpowiadania na pytania dzieci!

W treści książki m.in. :
Tato, a dlaczego chrupki w mleku się przyciągają? Jak tworzy się kurz? Skąd się bierze deszcz? Jak 
działa szczepionka? Co jedzą mrówki?

Zapewne słyszysz setki takich i podobnych, piekielnie trudnych pytań, świetnie! Dziecko jest
ciekawe świata. Ale czy wiesz, co mu odpowiedzieć? Oto książka, która Ci pomoże. Znajdziesz w
niej odpowiedzi na 50 ważnych pytań.

Autor ceniony dziennikarz naukowy, a zarazem ojciec dwójki bohaterów książki znalazł
rozwiązanie wielu trudnych zagadek. Zawiłe problemy wyjaśnił w niezwykle barwny, dowcipny, a
przy tym prosty sposób. Zabawne rysunki, ilustrujące każdą z odpowiedzi, pomogą dziecku
zrozumieć istotę problemu.

Sprawią mu też wiele radości i pobudzą jego ciekawość!

Dzięki znakomitej oprawie graficznej oraz wspaniałym tekstom każdy pokocha książkę "Tato, a
dlaczego?"! Tomasz Samojlik przygotował bardzo zabawne ilustracje.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 108, format: 23 x 26 cm
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Z tatą w przyrodę.

Ida i Kacper oraz ich młodszy brat Jacuś wraz ze swym tatą ruszają na fantastyczne wyprawy
przyrodnicze.

W plenerze poznają tajemnice zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej. Razem z autorem książki
– dziennikarzem Wojciechem Mikołuszko – i jego dziećmi wybierz się w świat przyrody, by
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy:

● Które zwierzę zjada zimą swój dom?

● Dlaczego gęsi lecą w kluczu?

● Czy każda biedronka ma siedem kropek?

● Czy wszystkie pszczoły mieszkają w ulach?

● Co to jest Akcja Bałtycka?

Tomasz Samojlik przygotował bardzo zabawne ilustracje.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5
liczba stron: 108, format: 23 x 26 cm
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Ziarna, pestki, orzechy, czyli te niesamowite nasiona.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy w świecie nasion – od porannych tostów lub
owsianki do bawełnianych ubrań wszystko związane jest z niezwykłym dziełem natury, jakim jest
nasiono.

Bohaterowie książki – wiewiórka Tosia i wróbel Wojtek ‒ przyglądają się ziarnom, pestkom i
orzechom i przeżywają różne przygody w mieście oraz lesie, odkrywając niezwykłą dla naszej
planety rolę nasion. Ich zabawne historie wprowadzają do wyjaśnienia poważnych zagadnień
związanych z nasionami.

Dzięki tej książce dowiemy się między innymi, jak nasiona powstają, co mają w środku, dlaczego
nie zawsze kiełkują, jak się przemieszczają, czy nie szkodzą im pożary oraz w jaki sposób
przystosowują się do zmian klimatu.

Autor – dr Szymon Jastrzębowski, ekspert od nasiennictwa, biologii i ekologii nasion – po
wyjaśnieniu tych tematów proponuje lżejsze i bardzo atrakcyjne dla dzieci zadania i zabawy z
nasionami w roli głównej.

Rysunkowe postaci Tosi i Wojtka, jak również pozostałe ilustracje są dziełem dr Justyny Kierat.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5
liczba stron: 108, format: 23 x 26 cm
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KSIĄŻKI MŁODSI

Przyroda ojczysta. 

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.

Książka „Przyroda ojczysta” pomoże Ci poznać żyjące w
Polsce rośliny i zwierzęta, uchyli rąbka ich życiowych
tajemnic.

Znakomite zdjęcia pozwolą Ci dokładnie przyjrzeć się
dzikim zwierzętom, a także zapoznać się z wyglądem
roślin, które znasz tylko z nazwy lub nawet nie znasz
ich w ogóle!

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, spis_treści
liczba stron: 224, format: 23 x 28 cm
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Młody obserwator przyrody.

"Młody obserwator przyrody" to encyklopedia, która
powstała po to, by budzić miłość do przyrody. Z tą
książką poznasz wiele ciekawych faktów z życia roślin
i zwierząt, odkryjesz niejeden przyrodniczy sekret.
Rozbudza zainteresowanie życiem małych i dużych
stworzeń, daje możliwość bliskiego poznawania natury
i uczy jak ją obserwować.

Znajdziesz w niej:
- kilkaset fascynujących zagadnień i ciekawostek 
przyrodniczych,
- ponad 1000 barwnych fotografii roślin, zwierząt, 
krajobrazów i zjawisk,
- naturalistyczne rysunki przekrojowe.

Z tą książką poznasz wiele ciekawych faktów z życia
roślin i zwierząt, odkryjesz niejeden przyrodniczy
sekret.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6, 
klik7, klik8, klik9, spis_treści
liczba stron: 240, format: 23 x 28 cm
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