
Grzyby

Kolorowanka dla dzieci. W zeszycie znajdują się kontury 
kilkunastu gatunków grzybów leśnych. Dziecko, kolorując je, 
łatwo zapamięta charakterystyczne kształty i nazwy grzybów.

Spis gatunków grzybów:

Borowik szlachetny, Piestrzenica kasztanowata, Rycerzyk 
czerwonozłoty, Purchawka chropowata, Podgrzybek 
złotopory, Pieprznik jadalny, Muchomor sromotnikowy, 
Opieńka miodowa, Muchomor czerwony, Mleczaj rydz, 
Maślak zwyczajny, Pięknoróg największy, Gołąbek wymiotny, 
Gąska niekształtna, Borowik żółtopory, Lejkowiec dęty
liczba stron: 16, format: 14,5 x 20,5 cm

KOLOROWANKI

Zwierzęta

Kolorowanka dla dzieci. W zeszycie znajdują się sylwetki 
kilkunastu ssaków zamieszkujących nasze lasy. Dziecko, 
kolorując je, łatwo zapamięta charakterystyczne kształty i 
nazwy zwierząt.

Spis gatunków zwierząt:

Jeż, Wiewiórka, Dzik, Borsuk, Lis, Wilk, Niedźwiedź, Ryś, Kuna 
leśna, Zając, Łoś, Sarna, Jeleń, Żubr

Zobacz więcej: klik1, klik2

liczba stron: 16, format: 14,5 x 20,5 cm
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Drzewa

Kolorowanka dla dzieci. W zeszycie znajdują się kontury liści, 
szyszek, kwiatów, owoców i gałązek kilkunastu rodzimych 
drzew leśnych. Dziecko, kolorując je, łatwo zapamięta 
charakterystyczne kształty i nazwy drzew.

Spis gatunków drzew: 

Dąb, Jarzębina, Grab, Modrzew, Jesion, Cis, Klon jawor, Klon 
zwyczajny, Robinia akacjowa, Wiąz, Brzoza, Lipa, Buk, Grusza, 
Czeremcha, Szyszki: jodły pospolitej, sosny zwyczajnej, 
świerka pospolitego, 

liczba stron: 16, format: 14,5 x 20,5 cm 5 PUNKTÓW

5 PUNKTÓW

https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/657b38b6c0a7c2f97ca3a3224e83d124.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/068aaac8911c958b1252ff49e604d661.jpg


Ptaki

Kolorowanka dla dzieci. W zeszycie znajdują się sylwetki 
kilkunastu ptaków zamieszkujących nasze lasy. Dziecko, 
kolorując je, łatwo zapamięta charakterystyczne kształty i 
nazwy ptaków.

Spis gatunków ptaków:

Żuraw, Puchacz, Dzięcioł duży, Jemiołuszka, Sójka, Sikorka 
modraszka, Słowik szary, Wilga, Dudek, Bielik, Zięba, Kruk, Gil, 
Kukułka, Głuszec

liczba stron: 16, format: 14,5 x 20,5 cm

KOLOROWANKI

Owoce

Kolorowanka dla dzieci. W zeszycie znajdują się kształty 
owoców leśnych roślin. Dziecko, kolorując je, łatwo 
zapamięta charakterystyczne kształty i nazwy owoców.

Spis gatunków owoców:

Trzmielina zwyczajna, Pokrzyk wilcza jagoda, Jałowiec 
pospolity, Poziomka pospolita, Mącznica lekarska, Śliwa 
tarnina, Głóg dwuszyjkowy, Jeżyna fałdowana, Wawrzynek 
wilczełyko, Konwalia majowa, Rokitnik zwyczajny, Kruszyna 
pospolita, Dereń świdwa, Borówka czarna, Kalina koralowa, 
Leszczyna pospolita
liczba stron: 16, format: 14,5 x 20,5 cm
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Płazy i gady

Kolorowanka dla dzieci. W zeszycie znajdują się sylwetki 
kilkunastu rodzimych płazów i gadów leśnych. Dziecko, 
kolorując je, łatwo zapamięta charakterystyczne kształty i 
nazwy zwierząt.

Spis gatunków płazów i gadów:

Rzekotka drzewna, Padalec, Kumak nizinny, Wąż Eskulapa, 
Żaba jeziorkowa, Ropucha szara, Salamandra plamista, 
Rzekotka drzewna, Żaba moczarowa, Traszka zwyczajna, Żaba 
trawna, Żmija zygzakowata, Zaskroniec, Żółw błotny, 
Jaszczurka zwinka
liczba stron: 16, format: 14,5 x 20,5 cm 5 PUNKTÓW
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KSIĄŻKI 4-8 KLASA

Motyle dzienne i nocne

Czy wiesz, jak niezwykłe przemiany przechodzą motyle w 
swoim krótkim życiu? Te piękne owady kilka razy zmieniają 
swą postać, zanim staną się barwnymi klejnocikami, które 
tak lubimy podziwiać w letnie dni. Gdy widzisz niezbyt 
urodziwe czarne gąsienice na pokrzywie, to wiedz, że z nich 
wyklują się piękne motyle!

Autorka, Izabela Dziekańska, od dzieciństwa fascynowała 
się motylami. Teraz nadal jest ich wielbicielką i badaczką. 
Swoją fascynację wyraża nie tylko przez pracę naukową, ale 
także przez piękne ilustracje i pełne miłości i humoru opisy 
życia motyli.

W tej książce zabiera młodych czytelników w podróż do 
fascynującego świata motyli. Pokazuje, jak niezwykłe to 
stworzenia. Dzięki pięknym i realistycznym ilustracjom oraz 
zabawnym opisom odkrywa przed nami życie motyli pełne 
zaskakujących tajemnic.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 96, format: 25 x 22 cm
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Mrówki małe i duże

Mrówki widujemy bardzo często. Tak często, że nie 
zwracamy już na nie uwagi. Te niepozorne stworzenia 
kojarzą się z pracowitością i skromnością. W rzeczywistości 
odgrywają w przyrodzie bardzo ważną rolę i inne zwierzęta 
dobrze wiedzą, że należy się z nimi liczyć.

Są mrówki małe i duże, choć żadne nie należą do 
olbrzymów: największe mrówki na świecie osiągają 3-4 cm 
długości. Najmniejsze mają zaledwie około 1 mm. Jednak 
nadrabiają to liczebnością – można powiedzieć, że świat 
dosłownie roi się od mrówek. Jedna kolonia mrówki 
ćmawej, żyjącej w polskich lasach, może liczyć ponad 
milion robotnic! A to tylko jeden z około stu gatunków, 
które występują w naszym kraju. Ile gatunków jest na całym 
świecie? Dokładnie nie wiadomo. Naukowcy doliczyli się 
około 15 tysięcy gatunków i podgatunków mrówek, ale 
niektórzy sądzą, że na odkrycie czeka jeszcze drugie tyle.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4
liczba stron: 64, format: 25 × 22 cm
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KSIĄŻKI 4-8 KLASA

Pająki w sieci i bez sieci

Pająki są powszechnie obecne w przyrodzie i naszych 
mieszkaniach, ale wiemy o nich niewiele. Zazwyczaj mylimy 
je z owadami, a to zupełnie inna grupa organizmów. Są 
inaczej zbudowane, inaczej żyją, przemieszczają się i 
odżywiają. Jakie tajemnice skrywa świat pająków, młodzi 
czytelnicy dowiedzą się z tej zabawnie ilustrowanej książki. 
Na jej kartach opisane i pokazane zostały pospolite i mniej 
pospolite gatunki pająków, sieci, jakie budują, sposoby 
polowania, wychowywania potomstwa, porozumiewania 
się i wiele innych ciekawych aspektów z życia tych 
ośmionożnych zwierząt.

Spis treści m.in.: Jak zbudowany jest pająk? Jak widzą 
pająki? Pajęcza mowa, Jak poruszają się pająki? Co jedzą 
pająki? Sieci pająków, Sieć sieci nierówna, Kolorowe pająki, 
Gdzie mieszkają pająki? Wrogowie pająków, Pająki w menu 
innych zwierząt, Narodziny i co dalej? Zaloty u pająków, 
Opieka nad potomstwem, W grupie siła, Pająki żyjące w 
domach, Hodowanie pająków, Ciekawostki o pająkach 
Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 64, format: 25 × 22 cm
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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 rodzinnego 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, klik5
liczba stron: 64, format: 25 × 22 cm
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KSIĄŻKI 4-8 KLASA

Czy Ziemia jest żwawym kosmitą?

Publikacja dla młodych czytelników ciekawych świata, 
którzy chcą poznać najbardziej niezwykły obiekt 
kosmosu, jakim jest nasza Ziemia. Dowiedzieć się, co 
każdego dnia dzieje się na jej powierzchni, co w głębi, 
a co wysoko w przestworzach. Dzięki tej książce 
poznają, jak powstają góry, wyspy, jaskinie, pustynie, 
wulkany. Dowiedzą się, czy na Ziemi mamy dużo wody i 
czy kiedyś ten życiodajny płyn może nam bezpowrotnie 
wyparować, jak wędrują kontynenty, a także czy 
wulkany mogą sprowadzić na Ziemię mrok, chłód i 
klęski nieurodzaju.

Tekst w sposób przystępny dla młodego czytelnika 
napisał DR RADOSŁAW ŻBIKOWSKI, a zabawne 
ilustracje są dziełem TOMASZA SAMOJLIKA.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6, klik7
liczba stron: 96, format: 23 x 26 cm

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.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 96, format: 23 x 26 cm
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KSIĄŻKI 4-8 KLASA

Owadziarium, czyli geniusz 
owadów

W książce tej autor odkrywa mnóstwo tajemnic z życia 
najliczniejszej na Ziemi grupy zwierząt, czyli owadów. 
Ta fascynująca gromada zamieszkuje naszą planetę od 
bardzo dawna. Owady podczas swojego długiego 
rozwoju przystosowały się do rozmaitych siedlisk. 
Wszystko to sprawiło, że zwierzęta te są niezwykle 
różnorodne i mają niekiedy zaskakujące zwyczaje. 
„Owadziarium” to 45 frapujących pytań i tyleż 
ciekawych odpowiedzi.
● Jak mrówka hoduje swój własny dom?
● Dlaczego ptak udaje gąsienicę?
● Czy chrząszcza można zmienić w robota bojowego?
● Jak osa chwyta tarantulę?
Wszystkie owadzie historie zostały pięknie 
zilustrowane przez Martę Tęczę.
Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 96, format: 23 x 26 cm
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Jak rybom wyrosły nogi? Historia 
ewolucji na Ziemi

Książka Michała Brodackiego, przyrodnika z 
zamiłowania i wykształcenia, a z zawodu autora, 
tłumacza i redaktora publikacji edukacyjnych i 
popularnonaukowych, który od najmłodszych lat 
interesował się historią Ziemi i ewolucją życia. Zdobytą 
wiedzą dzieli się z czytelnikami, udzielając 45 
odpowiedzi na niezwykle intrygujące pytania. 
Opowieści te łączą się w barwną historię życia na Ziemi 
od jego zarania do dnia dzisiejszego. Dowiadujemy się 
z nich, że życie na naszej planecie nie jest niezmienne, 
przed milionami lat wyglądało zupełnie inaczej niż 
dzisiaj, a świat przyrody od tamtej pory przeszedł 
długą drogę: od mikroskopijnych, prosto zbudowanych 
organizmów, poprzez bardziej złożone, erę wielkich 
dinozaurów, do dobrze nam znanych współczesnych 
roślin i zwierząt, i oczywiście współczesnych ludzi. 
Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 96, format: 23 x 26 cm
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KSIĄŻKI STARSI

Jego wysokość mózg

„Jego Wysokość Mózg” to książka skierowana do 
młodego czytelnika. Zastosowana przez autorów 
formuła humorystycznych pytań zachęca do poznania 
budowy mózgu, jego funkcji i sposobu działania.

Do podanych w przystępnej formie rzetelnych 
wiadomości dodano przykłady z życia wzięte, które 
pomogą zrozumieć każde omawiane zagadnienie. 
Wiele ważnych informacji zostało przedstawionych w 
formie ilustracji.

Dowcipne rysunki oswajają temat i pomagają 
zapamiętać prezentowane treści. 

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 96, format: 23 x 26 cm
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Gwiazdy i planety. Mała 
encyklopedia ilustrowana

W barwnych opowieściach Jerzego Rafalskiego –
znanego popularyzatora astronomii – nawet 
najtrudniejsze pojęcia dotyczące Wszechświata stają 
się proste dla każdego.

Dzięki tej książce zrozumiesz jak działa kosmos. 
Poznasz nie tylko nasz Układ Słoneczny, ale także 
odległe galaktyki. Dowiesz się, jak rodzą się gwiazdy i 
jak z nich powstają planety, jakie zjawiska 
astronomiczne rządzą w kosmosie.

„Gwiazdy i planety” to zajmująca wiedza w pigułce na 
temat otaczającego nas Wszechświata.

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

liczba stron: 176, format: 21 x 28 cm
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KSIĄŻKI STARSI

Ptaki Polski. Mała encyklopedia 
ilustrowana

Dr Andrzej G. Kruszewicz – dyrektor warszawskiego zoo 
i niestrudzony popularyzator wiedzy o ptakach –
przedstawia 142 najważniejsze gatunki ptaków 
zakładających u nas gniazda. W encyklopedii znajdują 
się liczne zdjęcia i wyczerpujące informacje: o 
wyglądzie samic, samców oraz ptaków młodocianych; 
o miejscu zakładania lęgów i zimowaniu; o porze 
zakłada gniazd i opiece nad potomstwem; o 
zwyczajach żywieniowych.

Encyklopedyczne informacje ubarwione są pełnymi 
pasji opowieściami autora o jego przygodach 
ornitologicznych i obserwacjach ptaków. Tekst 
napisany ze swadą i humorem czyta się jak powieść. 
Przy każdym opisie znajduje się mapka obszarów 
lęgowych w naszym kraju. 
Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 152, format: 21 x 28 cm
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Zwierzęta Polski. Mała 
encyklopedia ilustrowana

Nikt z taką pasją nie opowiada o zwierzętach jak 
Andrzej Kruszewicz – dyrektor warszawskiego zoo, 
założyciel Ptasiego Azylu i znawca dzikiej przyrody.

„Zwierzęta Polski” to barwne historie o życiu i 
zwyczajach rozmaitych gatunków zamieszkujących 
nasze lasy, łąki i miasta. Książka do wspólnego czytania 
i oglądania dla całej rodziny, młodszych i starszych. 
Dzięki niej można nauczyć się, jak patrzeć na 
otaczającą przyrodę, aby zauważyć, gdzie i jak żyją 
dzikie zwierzęta. Poznaj najważniejsze gatunki ptaków, 
ssaków i gadów oraz spójrz na nie okiem wytrawnego 
przyrodnika.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6, klik7
liczba stron: 160, format: 21 x 28 cm
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Wiklina w ogrodzie

Ławka? Altana? Płot? Pergola? Skrzynia na narzędzia? 
A może wigwam dla dzieci albo komplet rosnących 
mebli ogrodowych? Z wikliny można upleść wszystko. 
Warto spróbować własnymi rękami wyczarować 
oryginalne, ciekawe albo praktyczne elementy 
dekoracyjne ogrodu. Wystarczy pozyskać dobry 
materiał, przeczytać sprawdzone rady i do dzieła!

Doświadczeni praktycy wikliniarstwa zdradzają 
tajemnice udanych splotów, dzielą się wiedzą o 
technikach i sprawdzonych sposobach.

Poznaj je, a osiągniesz mistrzostwo. Wikliniarstwo 
to prawdziwy powrót do natury i tradycji. Ożywia 
wyobraźnię, usprawnia manualnie, relaksuje.

To pomysł na wspólne i twórcze spędzanie czasu z 
rodziną.

Zanim zaczniesz wyplatać, dowiedz się:

• jakie gatunki wierzby są najlepsze na plecionki;

• jak zbierać, sortować i magazynować wiklinę;

• jakie są podstawowe techniki splotu;

• jak tworzyć żywe, rosnące meble ogrodowe.

Na ponad 120 barwnych zdjęciach i 160 rysunkach 
znajdziesz pomysły na wykorzystanie wikliny.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4

liczba stron: 152, format: 21 x 26 cm
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Jak stworzyć niezwykły warzywnik

„Jak stworzyć niezwykły warzywnik” Danuty Młoźniak
to kolejna znakomita i niezwykle praktyczna książka 
twórczyni portalu OGRODOWISKO i firmy 
GARDENARIUM i właścicielki ogrodów pokazowych w 
Przypkach. Pięknie ilustrowana i pełna pomysłowych 
rad publikacja pokazuje miłośnikom ogrodnictwa, jak 
uprawiać warzywa razem z roślinami ozdobnymi, aby 
ogród był użyteczny i piękny jednocześnie.

Autorka kładzie nacisk na ekologiczną uprawę warzyw, 
z zastosowaniem własnoręcznie przygotowanego 
kompostu i wywarów z roślin, które chronią nasze 
uprawy przed atakami niepożądanych gości. Przekazuje 
praktyczne informacje o uprawie warzyw na 
podwyższonych grządkach i w skrzyniach oraz w 
przydomowych niedużych szklarniach.

Książkę wyróżnia zwięzłość i konkretność porad, a jej 
wielkim atutem są piękne zdjęcia i autorskie projekty 
ogródków warzywnych.

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

liczba stron: 224, format: 20 x 25,5 cm
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Ptasia inteligencja

Kto jest tytanem intelektu w ptasim świecie? Jakie zachowania 
można uznać za przejaw inteligencji?

Ta intrygująca i bogato ilustrowana książka powiedzie Cię 
tropem śledztwa w sprawie niezwykłych zachowań i zdolności 
ptaków, od rozwiązywania różnych życiowych problemów do 
samoświadomości i empatii.

Raz na zawsze obali krzywdzącą opinię o sławetnym „ptasim 
móżdżku” naszych pierzastych przyjaciół. Pozwoli także inaczej 
spojrzeć na zagadnienie inteligencji zwierząt w ogóle.

Dr Nathan Emery jest starszym wykładowcą biologii kognitywnej 
na Queen Mary University of London, autorem dwóch 
wcześniejszych książek z tej dziedziny i ponad 80 innych 
publikacji. Jest członkiem rady programowej czasopism Animal
Cognition oraz Journal of Comparative Psychology.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6, klik7, klik8, 
klik9, klik10
liczba stron: 192, format: 21 x 26 cm
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Atlas roślinności lasów

ATLAS ROŚLINNOŚCI LASÓW zawiera:
• fitosocjologiczny podział zbiorowisk leśnych Polski,
• charakterystykę wszystkich zespołów leśnych wraz z mapkami 
ich występowania,
• szczegółowe opisy botaniczne, zdjęcia oraz mapki 
występowania ponad 500 rodzimych gatunków leśnych,
• informację o roślinach znajdujących się pod ochroną prawną w 
Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2014 
roku oraz o gatunkach i zespołach leśnych objętych europejską 
siecią ekologiczną NATURA 2000.

Książka popularnonaukowa napisana przez wybitnego botanika. 
Autorka, prof. dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk, szczegółowo 
opisuje szatę roślinną polskich lasów, jej bogactwo i 
zróżnicowanie. Przejrzysty projekt graficzny ułatwia korzystanie z 
książki.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5
liczba stron: 592, format: 21 x 30 cm
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