
KSIĄŻKI MŁODZIEŻ

Przewodnik rośliny i zwierzęta

Książka Nauczy rozpoznawać blisko 1000 gatunków
zwierząt i roślin dziko występujących w naszej
przyrodzie. Opisy podane w krótkiej formie zrozumiałe
są nawet dla początkującego miłośnika przyrody.
Zawierają one nie tylko podstawowe informacje o
wyglądzie zwierzęcia lub rośliny, ale także trochę
ciekawostek przyrodniczych uatrakcyjniających
zdobywanie wiedzy o otaczającej nas naturze.
Wszystkie gatunki przedstawione są na pięknych
fotografiach przejrzyście ułożonych w grupy.
Odszukanie miejsca w książce, gdzie opisane są ptaki,
ssaki czy też drzewa ułatwiają barwne marginesy,
a poręczny format sprzyja posługiwaniu się tą książką
podczas wycieczek poza miasto.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 456, format: 11 x 18 cm
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Ssaki Polski od A do Ż

Encyklopedia pomoże Ci lepiej poznać życie, zwyczaje i 
biologię ssaków zamieszkujących nasz kraj. W książce:
• mapy zasięgów gatunków na terenie kraju;
• charakterystyczne cechy wyglądu;
• dane na temat biologii i ekologii gatunków;
• obecnie uznaną systematykę;
• oraz wiele innych informacji.

Dowiesz się, co dokładnie oznacza nazwa naukowa
każdego ssaka i dzięki znakomitym zdjęciom zyskasz
niepowtarzalną okazję, by przyjrzeć się wielu
zwierzętom, których na ogół nie można zobaczyć z uwagi
na ich skryty tryb życia. Poznasz także obecny status
wszystkich gatunków naszych ssaków. To wyjątkowa
książka, prezentująca wszystkie gatunki ssaków dziko
żyjących w Polsce.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, 
liczba stron: 256, format: 25 x 30 cm

140 PUNKTÓW

50 PUNKTÓW

Książka z filmem DVD

https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/3eea9b858ebbbe25eb43d7f36d21a7a0.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/17e58e9428a484bd9f50a72433bfc99c.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/b5769b8df3fb955be80e0d9d7815935e.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/4ca0ec30d629ff332d4bf0cd3ba78572.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/7e95a088b44c6c164c3c0e160f35cf23.jpg
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Atlas roślin leczniczych

Atlas obejmuje opisy 230 gatunków roślin
leczniczych. W większości są to rośliny dziko rosnące
na terenie Polski. Pozostałe są uprawiane lub też
sprowadzane w postaci gotowego surowca. W książce
umieszczono tylko te gatunki, które w Polsce nie są
objęte ochroną gatunkową.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 192, format: 16,5 x 24 cm
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Atlas zwierząt chronionych

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 192, format: 16,5 x 24 cm

45 PUNKTÓW

45 PUNKTÓW

https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/09/Atlas_Roslin_Leczniczych_9788378453352.jpg
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2017/06/Atlas_Zwierzat_Chronionych_9788380593176.jpg
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Szlaki polskich gór

Który szczyt jest najwyższy? Jakie góry udawały Narnię?
Kim był Liczyrzepa? Gdzie można zobaczyć największą
koronkę? W których górach krokusy są najpiękniejsze?
Dzięki Szlakom polskich gór zdobędziesz najpiękniejsze
górskie szczyty! Książka adresowana jest do młodych
wędrowców i zawiera opisy najciekawszych pasm
górskich, najlepszych atrakcji, które warto zobaczyć,
a także zabawne legendy i interesujące fakty
o zwierzętach zamieszkujących nasze góry.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5
liczba stron: 48, format: 20,6 x 28,3 cm

26 PUNKTÓW

Dbam o środowisko. Ekologia, 
natura, ochrona przyrody

Dokąd trafiają nasze śmieci? Skąd się bierze prąd w
domu? Czy woda może się skończyć? Z czego robi się
plastikowe opakowania? Książka Dbam o środowisko
odpowie na pytania zainteresowanych ekologią.
Pomoże poznać świat, który nas otacza, oraz pokaże,
jak dbać o środowisko w domu oraz najbliższej
okolicy.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 32, format: 20,6 x 28,3 cm

23 PUNKTY

https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/12/Szlaki_polskich_gor_9788366325159.png
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/12/SzlakiPolskichGor_1.jpg
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/12/SzlakiPolskichGor_2.jpg
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/12/SzlakiPolskichGor_3.jpg
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/12/SzlakiPolskichGor_4.jpg
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2017/11/DbamoSrodowisko_9788380596078.jpg
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Encyklopedia historii człowieka

W encyklopedii znajdziesz ciekawe odpowiedzi na
pytania dotyczące dziejów ludzkości, rozwoju kultury
i cywilizacji oraz problemów współczesnego świata.
Książka jest znakomitym kompendium, w którym
rzetelną wiedzę uzupełniono ciekawostkami, licznymi
zdjęciami i rysunkami.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 128, format: 20,6 x 28,3 cm
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Cuda techniki

Album prezentuje najbardziej znane skarby techniki i
imponujące osiągnięcia współczesności, które
diametralnie zmieniły życie ludzi na przestrzeni
dziejów. Fascynujące opisy i spektakularne fotografie
przybliżają zaskakujące pomysłowością rozwiązania
techniczne, będące świadectwem ludzkiego
geniuszu.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 160, format: 20,6 x 28,3 cm

75 PUNKTÓW

45 PUNKTÓW

https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/03/EncyklopediaHistoriiCzlowieka_9788380597525.jpg
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/07/Cuda_Techniki_9788380599871.png


KSIĄŻKI MŁODZIEŻ

Atlas biologii. Szkoła podstawowa

Atlas biologii to nieoceniona pomoc w codziennej
nauce. Zawiera liczne ilustracje, schematy i opisy,
które pozwolą usystematyzować zdobytą wiedzę o
środowisku przyrodniczym i jeszcze lepiej poznać
otaczający nas świat roślin i zwierząt.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 128, format: 20,6 x 28,3 cm
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Atlas matematyczny. Szkoła 
podstawowa

Atlas matematyczny to nieoceniona pomoc w
porządkowaniu wiedzy przydatnej na lekcjach oraz
egzaminach. Zawiera liczne wskazówki ułatwiające
wykonywanie nawet skomplikowanych obliczeń.
Publikacja pozwala opanować tajniki arytmetyki,
algebry czy geometrii, a dodatkowo zapewnia
satysfakcję z samodzielnego odkrywania logiki
stojącej za każdym z równań.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 128, format: 20,6 x 28,3 cm

45 PUNKTÓW

45 PUNKTÓW

https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/07/Atlas_biologii_9788380599307.jpg
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2020/06/Atlas_Matematyki_9788366325982_3D.jpg
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Atlas anatomii

Atlas jest skierowany do wszystkich osób
zainteresowanych tym, jak działa ludzkie ciało, w tym
studentów medycyny i kierunków pokrewnych.
W publikacji wyczerpująco omówiono budowę
i funkcjonowanie wszystkich elementów anatomii
ludzkiego ciała.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 192, format: 16,5 x 24 cm
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Oczyszczanie organizmu

W ostatnich latach obserwuje się wzrost
zainteresowania dietami mającymi na celu
oczyszczenie organizmu ze szkodliwych toksyn
i substancji obecnych w wysoko przetworzonej
żywności oraz środowisku, w którym żyjemy.
Niniejszy poradnik odpowiada na to
zainteresowanie. Zawiera kompletne jadłospisy wraz
z przepisami oraz szczegółową charakterystyką
wybranych diet oczyszczających organizm. Wśród
opisanych planów odżywiania znalazły się diety
Ornisha, DASH, SIRT, śródziemnomorska,
bogatoresztkowa, ketogeniczna oraz post leczniczy.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 192, format: 16,5 x 24 cm

45 PUNKTÓW

45 PUNKTÓW

https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2017/06/Atlas_Anatomii_9788378459972.jpg
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2021/03/OczyszczanieOrganizmu_9788382220704_3D-1.jpg
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Street art. Sztuka ulicy

Książka w pasjonujący sposób opowiada o rozwoju
sztuki w przestrzeni publicznej – od malowideł w
jaskiniach naszych prehistorycznych przodków po
czasy, w których żyjemy. Znakomity tekst
uzupełniają liczne fascynujące fotografie.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 320, format: 24,1 x 30 cm
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120 PUNKTÓW

Polskie wybrzeże Bałtyku. 
Atlas turystyczny

Polskie wybrzeże Bałtyku. Atlas turystyczny to
kompendium wiedzy na temat najciekawszych
miejsc na polskim Wybrzeżu. Informacje
o malowniczych zakątkach oraz interesujących
atrakcjach zaprezentowano w wygodnym
i przejrzystym układzie alfabetycznym. Cennym
uzupełnieniem są zwięzłe informacje o regionie,
jego historii, tradycjach i mieszkańcach, a także
praktyczne wskazówki, propozycje tras, przydatne
mapy i piękne fotografie.

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 192, format: 16,5 x 24 cm

45 PUNKTÓW

https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2019/12/Street_Art_9788380598867.png
https://www.wydawnictwosbm.pl/wp-content/uploads/2021/03/PolskieWybrzezeBaltyku_9788382220858_3D.jpg

