
Rośliny chronione

Zeszyt ten przedstawia rośliny prawnie chronione w Polsce.
Uświadamia, jak wiele gatunków jest zagrożonych
wyginięciem i jakie działania człowieka im szkodzą. Wskazuje,
jakie czynności powinniśmy przedsięwziąć, aby ochronić
rzadkie gatunki roślin.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4

liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm

Książki z zagadkami

Warstwowa budowa lasu

Zeszyt zawiera podstawowe informacje na temat warstwowej
budowy lasu. Dzieci dowiedzą się z niego, że poszczególne
warstwy lasu są tworzone przez charakterystyczne rośliny i
zamieszkiwane przez różne zwierzęta. Zrozumieją, że las jest
skomplikowanym organizmem, składającym się z wielu
różnych elementów. Znajdą tu też wskazówki, jak powinny
zachowywać się podczas wizyty w lesie.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4

liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm
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Polskie Parki Narodowe

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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Las

Zeszyt „Las” ułatwi dzieciom poznanie naszych lasów i zachęci 
do zainteresowania się przyrodą. Podpowiadamy, jak 
rozmawiać z dzieckiem o fascynującej naturze.

Każdy rozdział zawiera dużo informacji, ciekawostek i 
interesujących zadań, a za prawidłowe wykonanie zadań 
czeka na końcu zeszytu nagroda dla młodego czytelnika, czyli 
wspaniały dyplom znawcy polskiej przyrody.

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

liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm

Książki z zagadkami
Zwierzęta chronione

Zeszyt ten poświęcony jest zwierzętom prawnie chronionym
w Polsce. Uświadamia, jak wiele gatunków jest zagrożonych
wyginięciem i jakie są tego powody. Podpowiada, co możemy
zrobić, aby dzikie zwierzęta były bezpieczne w swoim
środowisku.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4

liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm
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Ptaki wokół nas

Podczas spacerów, wycieczek i wakacji jest wiele okazji do
obserwowania ptaków. Spotkać je można wszędzie. Wiedza
zdobyta podczas lektury zeszytu może stać się inspiracją do
odkrywania tajemnic świata ptaków.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4

liczba stron: 32, format: 20,5 x 28,5 cm
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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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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.
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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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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Oko w oko z czarną dziurą

Książka Jerzego Rafalskiego, znanego popularyzatora 
astronomii, który jak nikt inny potrafi niezwykle 
barwnie opowiadać o planetach, gwiazdach i 
rozmaitych zjawiskach dziejących się w kosmosie. 
„Oko w oko z czarną dziurą” to 45 dziwacznych pytań i 
nie mniej zaskakujących odpowiedzi, z których 
dociekliwy czytelnik dowie się, czy na pewno w dzień 
nie widać gwiazd, jak gołym okiem odróżnić planetę od 
gwiazdy, czy superksiężyc jest naprawdę super, co pada 
z nieba na różnych planetach, czy planety śmierdzą i 
która z nich pływa w wodzie, albo też czy wodą można 
ugasić Słońce i jak zobaczyć tytułową czarną dziurę. 
Zabawne ilustracje są dziełem Tomasza Samojlika.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6, klik7

liczba stron: 96, format: 23 x 26 cm
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Człowiek, jak to działa

CZŁOWIEK to fascynująca podróż po ludzkim 
organizmie autorstwa Marty Maruszczak z 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 x 26 cm
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Mamo, a dlaczego?

Jak wytłumaczyć co to jest grawitacja, dyfuzja, tarcie, 
czy jak powstaje błyskawica i rosa oraz dlaczego dzień 
staje się wiosną coraz dłuższy, a jesienią krótszy? 
Niemożliwe, ależ skąd. Pomoże w tym niezastąpiona 
mama Zuzki. Trudne wydawałoby się zjawiska fizyczne, 
z którymi spotykamy się na co dzień, wyjaśnia w prosty 
sposób, tak że zrozumie je nawet kilkulatek. Barwny, 
żywy język, a do tego zabawne rysunki Tomasza 
Samojlika – wszystko to sprawia, że pierwsze kroki w 
świecie nauki są wyjątkowo łatwe, a lektura 
przyjemna. 

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

liczba stron: 88, format: 23 x 26 cm
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Czy podloty to nieloty. I inne 
tajemnice ptaków

to zwięzła charakterystyka ptaków w formie pytań i 
odpowiedzi, napisana w barwny i dowcipny sposób, 
typowy dla gawędziarskiego stylu Andrzeja 
Kruszewicza. Kto lubi ptaki i chce dowiedzieć o nich 
więcej, znajdzie w tej książce wyjaśnienie wielu 
zagadnień związanych z życiem i zachowaniami
ptaków.

Autor – dyrektor warszawskiego ZOO, przyrodnik, 
wielbiciel ptaków i miłośnik całej przyrody, dzieli się 
swą wiedzą na temat skrzydlatych stworzeń 
udzielając odpowiedzi na 45 pytań, które sam 
wymyślił, aby sprytnie wprowadzić nas w tajemnice 
życia ptaków.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3

liczba stron: 96, format: 23 x 26 cm

60 PUNKTÓW

50 PUNKTÓW

https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/b4f268cc1ab0447f0638c77060cbe7f1.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/bf7ae274b6cf7325911a20bf809af7f0.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/00337d7115c921fc2550adb449a44c0f.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/433e1c964f527067ed038e91115e805c.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/4957c2373104fbcfabaf166dd43a6c1d.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/e5ea40fb51c20e08eda4bb393fdabf07.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/44ac43a08d296f5d7a2e3ca6b62a23c6.jpg
https://lasksiazek.pl/userdata/gfx/28aa197368d57b6631f5f34c2e83411b.jpg


Drzewa liściaste i owady na nich 
żerujące

"Drzewa liściaste i owady na nich żerujące" to książka 
niezbędna w bibliotece każdego leśnika, który otacza 
opieką las. 

Zdjęcia i rysunki prezentują postać dojrzałą owada, 
larwę oraz obraz uszkodzeń przez nie powodowanych.

Opisy blisko 200 najważniejszych gospodarczo i 
najczęściej spotykanych owadów żerujących na 
drzewach liściastych rosnących w polskich lasach.

Owady pogrupowane według gatunków drzew, na 
których żerują, a w obrębie tych grup według 
uszkadzanych części rośliny.

liczba stron: 212, format: 13 x 19,3 cm

KSIĄŻKI STARSI

Drzewa iglaste i owady na nich 
żerujące

"Drzewa iglaste i owady na nich żerujące" to zbiór 
opisów ponad 180 najważniejszych gospodarczo i 
najczęściej spotykanych owadów żerujących na 
drzewach iglastych rosnących w polskich lasach.

Owady pogrupowane są według gatunków drzew, na 
których żerują, a w obrębie tych grup według 
uszkadzanych części rośliny.

Zdjęcia i rysunki prezentują postać dojrzałą owada, 
larwę oraz obraz uszkodzeń przez nie powodowanych.

liczba stron: 184, format: 13 x 19,3 cm
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Ogród w pojemnikach

Marzysz o pięknym ogrodzie? Chcesz otaczać się zielenią i kwiatami?

Nic prostszego - ustaw na balkonie lub tarasie kilka doniczek i posadź w nich byliny, kwiaty 
jednoroczne lub krzewy. Dzięki książce "Ogród w pojemnikach" przekonasz się, jak szybko i 
łatwo można stworzyć barwny zakątek.

Spis treści m.in.:

Dlaczego warto uprawiać rośliny w pojemnikach, Zalety miniogrodu w pojemnikach, Rośliny 
na taras i balkon, Zielone parawany, Rośliny domowe, Owoce, warzywa, zioła w pojemnikach, 
Ozdoby w miniogrodzie, Półki, kwietniki, ample, Ozdoba balustrad, Pnącza w pojemnikach, 
Pomocne urządzenia, Zima w miniogrodzie, Wykorzystanie roślin w pojemnikach w 
przydomowym ogrodzie, Miniogród warzywno-ziołowy, Miniogród tematyczny, Materiały 
konstrukcyjne, Jak zaprojektować ogród w pojemnikach, Na co należy zwrócić uwagę, 
Intymny zakątek na balkonie, Zasady projektowania ogrodu, Typy kompozycji, Układy 
kompozycji, Dobór kolorów, Charakterystyka kolorów, Zestawienia kolorystyczne, Koło barw, 
Tło dla barwnych kompozycji, Balkony i tarasy z charakterem, Kompozycje jednogatunkowe, 
Kompozycje wielogatunkowe, Rośliny jednoroczne 
i wieloletnie

liczba stron: 128, format: 22 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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PLANSZE SSAKI 2

Ssaki to zestaw plansz edukacyjnych o najważniejszych 
krajowych gatunkach tych zwierząt. 
Na każdej planszy zamieszczono krótki opis jednego 
gatunku ssaka i duży, atrakcyjny rysunek z wyraźnie 
wskazanymi cechami rozpoznawczymi.

Dodatkowe rysunki i zdjęcia przedstawiają dane 
zwierzę w różnych sytuacjach życiowych. Tekst główny 
i opisy ilustracji na planszach są napisane prostym 
językiem. Plansze edukacyjne są idealną pomocą jako 
pomoc w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

Spis gatunków tym zestawie: smużka leśna, suseł 
perełkowany, świstak, tchórz, wiewiórka, wilk, wydra, 
zając szarak, żbik, żubr

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba plansz: 11, format: 32,5 x 48 cm

PLANSZE EDUKACYJNE

PLANSZE SSAKI 1

Ssaki to zestaw plansz edukacyjnych o najważniejszych 
krajowych gatunkach tych zwierząt. 
Na każdej planszy zamieszczono krótki opis jednego 
gatunku ssaka i duży, atrakcyjny rysunek z wyraźnie 
wskazanymi cechami rozpoznawczymi.

Dodatkowe rysunki i zdjęcia przedstawiają dane 
zwierzę w różnych sytuacjach życiowych. Tekst główny 
i opisy ilustracji na planszach są napisane prostym 
językiem. Plansze edukacyjne są idealną pomocą jako 
pomoc w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

Spis gatunków tym zestawie: nornica ruda, nornik 
zwyczajny, orzesznica, piżmak, podkowiec mały, 
popielica, ryjówka, ryś, rzęsorek rzeczek, sarna.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba plansz: 11, format: 32,5 x 48 cm
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