
KSIĄŻKI MŁODSI

Co w trawie piszczy. 
Młody Obserwator Przyrody.

Seria kolorowych zeszytów „Młody obserwator 
przyrody” powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i 
pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak 
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.

Zeszyt ten przedstawia małe zwierzęta i rośliny żyjące 
na łąkach i w zaroślach. Pokazuje niezwykle 
różnorodny świat drobnych stworzeń. Podpowiada, jak 
je wypatrzyć i jak żyją.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm

1

Runo leśne. 
Młody Obserwator Przyrody.

Seria kolorowych zeszytów „Młody obserwator 
przyrody” powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i 
pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak 
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.

Zeszyt przedstawia runo leśne, czyli rośliny i inne 
organizmy, które tworzą najniższe piętro lasu.

Dzięki niemu młodzi czytelnicy dowiedzą się, jak ważną 
rolę odgrywa runo leśne w prawidłowym 
funkcjonowaniu całego lasu i życiu wszystkich jego 
mieszkańców.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm
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Ptaki jezior i rzek. 
Młody Obserwator Przyrody.

Seria kolorowych zeszytów „Młody obserwator 
przyrody” powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i 
pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak 
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.

Zeszyt ten przedstawia ptaki żyjące nad rzekami i 
jeziorami. Pokazuje ich różnorodność i 
charakterystyczne zachowania. Opisuje, jak wyglądają i 
żyją, czym się żywią, gdzie zakładają gniazda i 
wychowują potomstwo.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm

2

Polskie Parki Narodowe. 
Młody Obserwator Przyrody

Seria kolorowych zeszytów „Młody obserwator 
przyrody” powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i 
pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak 
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.

Zeszyt ten przedstawia 23 polskie parki narodowe. 
Opisuje, dlaczego powstały, jakie ciekawe rośliny i 
zwierzęta chronią na swym terytorium oraz dlaczego 
warto je poznać i odwiedzić.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm
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Pogoda. 
Młody Obserwator Przyrody

Seria kolorowych zeszytów „Młody obserwator 
przyrody” powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i 
pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak 
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.

Zeszyt ten przedstawia zjawiska związane z pogodą. 
Wyjaśnia przyczyny powstawania chmur, opadów, 
mgły. Uczy, skąd się biorą burze, sztormy, zawieje. 
Przybliża pracę meteorologów i zachęca do 
prowadzenia własnych obserwacji pogodowych. 
Pomaga zrozumieć, dlaczego pogoda ma tak duży 
wpływ na życie na Ziemi.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm

3

Płazy i gady. 
Młody Obserwator Przyrody

Seria kolorowych zeszytów „Młody obserwator 
przyrody” powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i 
pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak 
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.

Zeszyt ten przedstawia płazy i gady. Opisuje, gdzie w 
naszym kraju można spotkać różne gatunki tych 
zwierząt, jaka jest ich rola w przyrodzie i jak należy się 
wobec nich zachowywać.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm

18 PUNKTÓW

18 PUNKTÓW

https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/d08b1d293a0bf514c0c10221225f0cb0.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/68738fb148fc82ef0eb2d53df4677cf3.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/87ec469bb79214c4453e3f7fb8b9cfda.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/4ceb9496ddd95b68cf4c1cad3b335ff2.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/a743ab9aeb402e4a42a652f4d1b5b06c.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/3e4b82fcf86d98ff1f29de468bda3dca.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/54d6202044e267c980b789159c595bac.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/a5fd30247032376f9ad8c71e53ab2535.jpg


KSIĄŻKI MŁODSI

Królestwo grzybów. 
Młody Obserwator Przyrody

Seria kolorowych zeszytów „Młody obserwator 
przyrody” powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i 
pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak 
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.

Zeszyt ten przedstawia grzyby, zarówno te jadalne, 
poszukiwane podczas grzybobrania, jak i inne, mniej 
znane, w tym gatunki chronione. Uświadamia, jak 
ważną rolę odgrywają w przyrodzie i w życiu człowieka. 
Opisuje też specjalną grupę organizmów, jakimi są 
porosty.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm

4

Ekologia. 
Młody Obserwator Przyrody.

Seria kolorowych zeszytów „Młody obserwator 
przyrody” powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i 
pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak 
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.

Zeszyt ten przedstawia zawiera podstawowe 
informacje na temat ekologii – nauki zajmującej się 
zależnościami występującymi w świecie przyrody.

Podpowiada, co każdy z nas może zrobić, aby poprawić 
kondycję środowiska przyrodniczego.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm
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Skąd się wzięła ta pogoda? czyli 
fascynująca przyroda.

To idealna książka dla wszystkich ciekawskich dzieci! 
Książeczka zawiera krótkie wierszyki, które wyjaśniają 
niezwykłe zjawiska przyrodnicze i klimatyczne, 
katastrofy naturalne, pory roku, rodzaje przyrody 
występującej na Ziemi, a nawet podstawy astronomii!

W środku znajdują się piękne ilustracje i zdjęcia, dzięki 
którym żadne dziecko nie będzie się nudzić.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 96, format: 17 x 24,5 cm

5

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.

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: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 96, format: 17,5 x 25 cm
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Poznaję świat. Wiersze o 
państwach

Publikacja zawiera zbiór krótkich, wpadających w ucho 
wierszyków opowiadających o najbardziej znanych 
krajach całego świata - ich ważnych miastach, 
miejscach, zabytkach, ale także przedmiotach, 
symbolach, osiągnięciach i zwyczajach.

Opisano takie kraje, jak m.in. Francja, Niemcy, 
Hiszpania, Japonia, USA, Meksyk, Australia, Peru czy 
Egipt, nie zabrakło też oczywiście Polski. 

Książeczka została bogato zilustrowana, znajduje się w 
niej także wielka liczba zdjęć, które sprawiają, że jest 
ona jeszcze bardziej atrakcyjna dla małego czytelnika. 
Ciekawym dodatkiem jest mapa, na której w wyraźny i 
czytelny sposób zaznaczono położenie każdego 
omawianego kraju.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 96, format: 17 x 24,5 cm

6

Podróże małe i duże Romana 
Pisarskiego. Wiersze dla dzieci

To zbiór niezapomnianych wierszy (autora „O psie, 
który jeździł koleją”), które pozwolą w zaciszu 
własnego domu odbyć fascynujące wyprawy.

Czytelnicy dowiedzą się, jak niegdyś mieszkali ludzie, 
czym się poruszali, zobaczą indiański wigwam, igloo, 
piramidy, zamki, pałace i zwykłe domy. Poznają historię 
krakowskiego hejnału i może dowiedzą się, co sprawia, 
że najlepsze pierniki są tylko w Toruniu?

Ta wyjątkowa książka dostarczy inteligentnej rozrywki, 
a jej walor edukacyjny jest nie do przecenienia!

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 64, format: 17,5 x 25 cm
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Nasze polskie rymowanki

Zbiór ponadpokoleniowych wierszyków, piosenek i 
rymowanek, które towarzyszą dzieciństwu wszystkich 
Polaków - niektóre nawet od kilkudziesięciu lat! Znali 
je nasi rodzice i dziadkowie, w naszym dzieciństwie 
rozbrzmiewały w domach i na podwórkach, teraz więc 
czas, by przekazać je naszym dzieciom. 

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 bogaty wybór innych. Towarzyszą im 
bajecznie kolorowe, wesołe ilustracje.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 96, format: 17 x 24,5 cm

7

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 tutaj 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 w ciekawy, obrazowy sposób, co to 
właściwie jest patriotyzm, co to jest ojczyzna i naród, a 
także czy patriotą może być również mały czytelnik 
Elementarza...

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 64, format: 20,5 x 20,5cm
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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
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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

9

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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