Katalog nagród – CZYTELNIA

1. „Ptaki Polski”, Andrzej G. Kruszewicz

Nowa,
zaktualizowana,
jednotomowa
encyklopedia
ilustrowana zawiera zdjęcia i opisy wszystkich gatunków
ptaków występujących w Polsce.
Z informacji zamieszczonych przy każdym gatunku łatwo
można dowiedzieć się, jakiej wielkości jest ptak, jakie ma
upierzenie, czym się żywi i gdzie gniazduje.
Komentarze dr. Kruszewicza, napisane lekkim, żywym
językiem, wprowadzają w świat niezwykłych zwyczajów
latających mieszkańców naszego kraju i sprawiają, że
„Ptaki Polski” czyta się niczym trzymającą w napięciu
powieść.

2. Zestaw dwóch książek: „O rety! Przyroda”, Tomasz Samojlik
+ „O rety! Zabawy małych przyrodników”, Tomasz Samojlik

„O rety! Przyroda” - książka składa się z 42 tętniących
życiem plansz rysunkowych. Niezwykle wciągające,
zabawne i pomysłowe rysunki Tomasza Samojlika
objaśniają, jak toczy się życie naszej rodzimej przyrody.
Jak niewiarygodnie zmienia się las, łąka, jezioro, góry
i miasto wraz od wiosny do zimy. Gdzie na świat
przychodzą młode wilki, jak wyglądają podziemne
korytarze kreta, co robi wydra w wodzie, jak wygląda
życie nietoperzy w ciemnej jaskini. Kto składa zielone
jaja, które zwierzęta hibernują, kto jest królem bagien.
O czym rozmawiają zwierzęta, o co się kłócą i co je bawi.
Bogactwo
informacji,
szczegółów
i
ciekawostek
przyrodniczych
w
doskonałej
formie
rysunkowej.
W „dymkach“ przezabawne wypowiedzi zwierząt.

„O rety! Zabawy małych przyrodników” - druga
książka to niezastąpiona pomoc dla wszystkich rodziców,
którzy chcą, aby ich dzieci się nie nudziły! Blok
z ciekawymi zadaniami pomoże wszechstronnie rozwinąć
zdolności najmłodszych: logiczne myślenie, koncentrację,
zmysł obserwacji, wyobraźnię i wiedzę przyrodniczą.
Dzieci znajdą w nim wszystko, co lubią, czyli
odszukiwanie różnic, wprawki w rysowaniu, kolorowanki,
zagadki logiczne, gry, wycinanki, puzzle. Wspaniałą
scenerię wszystkich zadań tworzą rysunki namalowane
ręką Tomasza Samojlika.
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3. Komplet 3 przewodników dla dzieci: „Mój pierwszy przewodnik:
jakie to drzewo?” + „Mój pierwszy przewodnik: jaki to owad?”
+ „Mój pierwszy przewodnik: jaki to ptak?”
„Mój pierwszy przewodnik: jakie to drzewo?”
Poznaj gatunki drzew rosnące w polskich lasach, parkach
ogrodach.

i

Naucz się je rozpoznawać i zapamiętaj ich nazwy. Przeczytaj,
czym różnią się od innych roślin. Dowiedz się, które drzewa
mają pięknie pachnące kwiaty, a które jadalne owoce. Które żyją
najdłużej, które są najpotężniejsze.
Przekonaj się, ile radości daje wspólne rozpoznawanie drzew.

„Mój pierwszy przewodnik: jaki to owad?”
To przewodnik dla najmłodszych czytelników i ich rodziców.
W książce przedstawiono 50 najczęściej spotykanych w Polsce
lub
najbardziej
interesujących
gatunków
owadów,
zamieszkujących różne środowiska.

„Mój pierwszy przewodnik: jaki to ptak?”
W książce przedstawiono 50 najczęściej spotykanych
lub
najbardziej
interesujących
gatunków
zamieszkujących różne środowiska.

w Polsce
ptaków,

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.

4. „Przyroda ojczysta”, Encyklopedia dla całej rodziny,
Michał Brodacki
Książka „Przyroda ojczysta” przedstawia rośliny, grzyby
i zwierzęta spotykane w Polsce w kolejnych porach roku
i różnych środowiskach: parku i ogrodzie, lesie, na polu
i łące, w górach oraz w wodzie.
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5. Komplet dwóch książek: „O lesie”, Wojciech Gil + „O drzewach
i ich mieszkańcach”, Wojciech Gil
Leśnik z wykształcenia i zamiłowania opowiada o swoim
ulubionym miejscu na ziemi: o lesie. Bogato zilustrowane, pełne
wiedzy i miłości do przyrody gawędy dla całej rodziny.
Format: 23 x 26 cm
Liczba stron: 120
Oprawa: twarda

Bogato zilustrowane, pełne wiedzy i miłości do przyrody gawędy
dla dzieci, rodziców i dziadków.

6. „Młody ornitolog. Encyklopedia dla całej rodziny”
Andrzej G. Kruszewicz
Znakomita, ciekawa książka dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, czyli dla całej rodziny.
Autor wprowadza Czytelników w krąg ornitologów
amatorów. Przystępnie omawia zasady obserwowania
ptaków, niezbędny sprzęt i wyprawy ornitologiczne.
Radzi, jak przygotować się do wyprawy oraz jak zadbać
o bezpieczeństwo własne i obserwowanych ptaków.
Znajdziemy tu wprowadzenie do systematyki ptaków i
do badań naukowych nad tymi zwierzętami oraz wiele
innych interesujących tematów, które wieńczy przegląd
ponad 100 gatunków lęgowych w Polsce, ilustrowany
doskonałymi zdjęciami.

7. „Pszczoły miodne i niemiodne”, Justyna Kierat
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?
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8. „Kos Albert na tropach zwierząt”, Katarzyna Kopiec Sekieta
To 38 wspaniale ilustrowanych wypraw kosa Alberta,
podczas których ten ciekawski ptak rozmawia ze
zwierzętami zamieszkującymi lasy, łąki, góry, rzeki
i odkrywa najskrytsze tajemnice ich życia.
Malowniczo przedstawiona trasa wędrówki i mnóstwo
naturalistycznych rysunków znakomicie uatrakcyjniają
poznawanie zwierząt, a zabawna postać kosa Alberta
spodoba się każdemu dziecku. W taki niekonwencjonalny
sposób autorka przekazuje rzetelną wiedzę o rozmaitych
gatunkach naszej fauny.

9. „O ptakakch”, Andrzej Kruszewicz

Interesująca, ciekawa, ilustrowana pięknymi zdjęciami
książka doktora Andrzeja Kruszewicza.
Tym razem przygotowana z myślą o najmłodszych. Jeśli
chcesz się dowiedzieć więcej o popularnych gatunkach
ptaków zajrzyj do książki "Andrzej Kruszewicz opowiada
o ptakach"!
Barwne historie ptaków, które przedstawia ich znawca
dr Andrzej Kruszewicz.

10.„Mrówka Zofia opowiada”, Stefan Casta, Bo Mossberg
Mrówka Zofia wprowadzi Cię w leśny świat inaczej niż
zwykłe przewodniki. To oprócz solidnej wiedzy, mnóstwo
świetnej zabawy i urzekających rysunków z wielką precyzją
oddających otaczającą nas naturę.
Ruszaj z mrówką Zofią na wyprawę do lasu! Razem
odkryjecie zadziwiające tajemnice przyrody.

11.„Poznajemy zwierzęta, przewodnik młodego obserwatora
przyrody”, Michał Brodacki, Dorota Zawadzka
Wspaniały przewodnik przyrodniczy dla dzieci, a w nim 115
fascynujących zwierząt. Są wśród nich ssaki, ptaki, gady,
płazy, ryby, owady, pająki. Rzetelne opisy o życiu zwierząt
zostały opracowane przez zawodowych przyrodników.
Wyczerpujące informacje, jak zwierzęta opiekują się swoim
potomstwem, co jedzą i jak zdobywają pożywienie, czy też
jak spędzają zimę, z pewnością zaspokoją ciekawość
małych przyrodników. Każde zwierzę zostało przedstawione
na portretowej fotografii.
Do tego na każdej stronie uwagę przykuwa to, co dzieci
lubią najbardziej – piękne rysunki, które przedstawiają
rozmaite scenki z życia zwierząt.
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12.„Ptaki. Przewodnik Collinsa”

„Przewodnik Collinsa. Ptaki” jest książką prezentującą
wszystkie gatunki ptaków, jakie zaobserwowano w ostatnim
stuleciu na terenie Europy i obszarze śródziemnomorskim, w
tym także zalatujące z innych kontynentów. Doskonałe
ilustracje przedstawiają szczegółowo cechy diagnostyczne
poszczególnych gatunków i ułatwiają właściwą klasyfikację
nawet bardzo podobnych osobników.
Cenne
uwagi
w
części
ogólnej
zwracają
uwagę
obserwatorów
na
utrudniające
rozpoznanie
warunki
oświetlenia i barwy tła, niekiedy uwzględnione również na
tablicach ilustrujących opisy gatunków.
Przewodnik ten:
• Jest najbogatszy i najbardziej użyteczny.
• Zawiera wszelkie informacje potrzebne do oznaczenia każdego gatunku o dowolnej
porze roku.
• W szczegółowych opisach podaje wielkość, środowisko życia, zasięg, cechy
diagnostyczne i głos.
• Prezentuje aktualne mapy występowania, dające informacje o lęgowiskach,
zimowiskach i trasach przelotów.
• Zawiera 3500 ilustracji autorstwa światowej sławy artystów rysujących ptaki.
Drugie wydanie przewodnika uwzględnia ostatnie zmiany w systematyce, skutkujące
reorganizacją tekstu i jego zmianami w części szczegółowej. Nazewnictwo polskie i
status gatunków zostały podane według ustaleń Komisji Faunistycznej Sekcji
Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

13.„Ssaki lasów i łąk. Młody obserwator przyrody”

Zeszyt „Ssaki lasów i łąk” powstał, by nauczyć dzieci
rozpoznawać najważniejsze ssaki żyjące w naszym kraju. Dzięki
ciekawym informacjom młodzi czytelnicy poznają życie tych
zwierząt. Dowiedzą się, jakie tropy i ślady zostawiają w lasach i
na łąkach.
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.

