


Drodzy Czytelnicy!

Z radością oddajemy w Państwa ręce 
katalog z naszą bieżącą ofertą wy-
dawniczą. Prezentujemy w nim przede 
wszystkim nowości, zapowiedzi, a także 
hity sprzedażowe.

Nie boimy się wyzwań i chętnie ko-
rzystamy z nowoczesnych technik poli-
graficznych, dlatego w roku 2017 przy-
gotowaliśmy dla Państwa wiele tytułów, 
w których wykorzystaliśmy innowacyjne 
rozwiązania. Polecamy serię Dopasuj 
połówki (s. 9) – książeczki z przeciętymi 
na pół stronami, by dziecko właściwie 
dopasowało górną część strony do dol-
nej i odwrotnie. Wiele frajdy sprawi też 
najmłodszym (i zapewne ich rodzicom) seria książeczek przeznaczonych do zabawy w kąpieli Kolorowy 
plusk (s. 8). Są wyjątkowe, ponieważ pod wpływem wody na poszczególnych stronach zmieniają się bar-
wy! Oryginalne i zabawne ilustracje oraz wierszyki przedstawiające ciekawe cechy wyglądu i zachowania 
zwierząt charakteryzują serię Rymowane zwierzątkowo (s. 12), która z pewnością przyciągnie uwagę 
każdego młodego Czytelnika. Miłośnikom przyrody spodoba się seria Klubik odkrywców (s. 28). Znajdą 
w niej odpowiedzi na wiele pytań, np. dlaczego koty polują, psy szczekają, jak powstaje tęcza, skąd biorą 
się śnieżynki.

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski jest obecna na rynku wydawniczym od prawie 30 lat. To firma 
rodzinna, tworzona przez ludzi pełnych zapału i ciekawych pomysłów, kochających książki i szanujących 
Czytelników, w której szybka reakcja na potrzeby Klientów jest priorytetem.

Od początku funkcjonujemy dwutorowo – jako wydawca książek i ich dystrybutor. W pierwszych latach dzia-
łalności wydawaliśmy publikacje dla szerokiego grona odbiorców. Były to przekazujące rzetelną wiedzę książki 
historyczne, praktyczne poradniki kulinarne i zdrowotne, przydatne pomoce dla uczniów – lektury szkolne, 
repetytoria, słowniki, encyklopedie, albumy, powieści. Do dzisiaj niezwykłą popularnością cieszą się porad-
niki cenionej lekarki Jadwigi Górnickiej, ze sprzedanym w setkach tysięcy egzemplarzy bestsellerem Apteka 
natury (s. 41) na czele.

Obecnie specjalizujemy się w przygotowywaniu książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym. Dbamy o to, by nasze publikacje były nowoczesne, kolorowe i wydawane z ogromną starannością, 
by dzieci, biorąc je do ręki, ćwiczyły zdolności manualne, wzbogacały swoją wiedzę i słownictwo, pobudzały 
wyobraźnię i rozwijały koncentrację.

Naszym młodym Czytelnikom proponujemy różne rodzaje aktywności: od rozpoznawania kontrastowych 
barw przez niemowlęta, poprzez tradycyjne kolorowanie kredkami, malowanie wodą, uzupełnianie naklejek, 
układanie trójwymiarowych modeli z papieru, origami, odkrywanie informacji ukrytych pod okienkami, tre-
nowanie umiejętności pisania i liczenia, rozwiązywanie zagadek, aż do ćwiczenia samodzielnego czytania.

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski prężnie działa nie tylko na rynku polskim, lecz także międzyna-
rodowym. Książki AWM są wydawane w ponad 25 krajach, w Europie i poza nią, m.in. w Czechach, Rosji, 
Bułgarii, Argentynie, Meksyku, Mongolii i Chinach.

Z pełną ofertą wydawnictwa mogą Państwo zapoznać się na stronach awm.waw.pl i morex.com.pl.  
Zachęcamy też do śledzenia naszego profilu na Facebooku: facebook.com/AWM.

Jerzy Mostowski
Właściciel

 
Dorota Mostowska

Dyrektor finansowy



SPIS TREŚCI
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OBRAZKI MALUSZKA

Format: 130 x 130 mm
Oprawa: książka całokartonowa, 
rozkładana harmonijka
Objętość: 12 stron + okładka

Niezwykła seria harmonijkowych książeczek przygotowana z myślą o najmłodszych dzieciach! 
Kontrastowe zestawienia bieli i czerni oraz kilku innych barw z podstawowej gamy kolorystycznej 
stopniowo wprowadzą maluszka w świat kolorów i kształtów.
Pomóż dziecku rozłożyć książeczkę. Naucz rozpoznawania kolorów obiektów i nazywania ich. Odkrywaj 
możliwości swojego dziecka!

Cena det. 6,99 zł 

Mniam, mniam 
ISBN 978-83-8036-180-5 

Kolory 
ISBN 978-83-8036-155-3 

Safari 
ISBN 978-83-8036-150-8

Wzory 
ISBN 978-83-8036-179-9 

Brum, brum!
ISBN 978-83-8036-152-2

Na wsi 
ISBN 978-83-8036-149-2 

Buźki 
ISBN 978-83-8036-178-2

Puf, puf!
ISBN 978-83-8036-151-5 

N

N

N N

PRZY 
ZAMÓWIENIU  

40 EGZEMPLARZY
BOX GRATIS

HIT!
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ŚWIAT MALUSZKA

Format: 100 x 100 mm
Oprawa: książka całokartonowa, 
rozkładana harmonijka
Objętość: 16 stron + okładka

Seria kartonowych książeczek dla najmłodszych. Bawi i uczy. Precyzyjnie dobrane ilustracje sprawią, 
że pierwsze spotkania dziecka z książką będą wspaniałą przygodą. Książeczka do składania typu 
harmonijka została wykonana z trwałego kartonu, dzięki czemu posłuży na długo. 16 kolorowych 
ilustracji wprowadzi każdego maluszka w przyjazny świat zabawek, pojazdów, dźwięków, przedmiotów 
oraz roślin i zwierząt.

Cena det. 4,99 zł 

Pojazdy 
ISBN 978-83-8036-086-0 

Święta
ISBN 978-83-8036-277-2 

Kolory i kształty 
ISBN 978-83-8036-092-1 

Zabawki 
ISBN 978-83-8036-113-3 

Owoce i warzywa 
ISBN 978-83-8036-115-7 

Na wsi 
ISBN 978-83-8036-087-7 

Zoo 
ISBN 978-83-8036-093-8 

Przedmioty  
ISBN 978-83-8036-114-0 

Łąka 
ISBN 978-83-8036-116-4 

W domu 
ISBN 978-83-8036-153-9 

Smacznego! 
ISBN 978-83-8036-154-6 

Pluszaki 
ISBN 978-83-8036-156-0 

Nasi ulubieńcy 
ISBN 978-83-8036-157-7 

W drogę 
ISBN 978-83-8036-174-4 

Dźwięki 
ISBN 978-83-8036-175-1 

Dzikie zwierzęta 
ISBN 978-83-8036-176-8 

W lesie 
ISBN 978-83-8036-177-5

N N NNN

PRZY 
ZAMÓWIENIU  

40 EGZEMPLARZY
BOX GRATIS

HIT!

HIT! HIT! HIT!
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Format: 105 x 100 mm
Oprawa: książka całokartonowa
Objętość: 10 stron + okładka

• Kartonowe książeczki o oryginalnym kształcie dla maluszków
• Zdjęcia rzeczywistych obiektów 
• Nauka pierwszych słów
• Format idealny dla małych rączek

Cena det. 4,99 zł 

Łąka 
ISBN 978-83-8036-287-1

Dzikie zwierzęta 
ISBN 978-83-8036-289-5

Zabawki 
ISBN– 978-83-8036-291-8

Owoce i warzywa 
ISBN 978-83-8036-288-8

Mamy i maluchy 
ISBN 978-83-8036-290-1

Zwierzęta domowe 
ISBN 978-83-8036-295-6

bączek w
ia

tr
ac

zek
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KOLORY MALUSZKA 

LUBIĘ KOLOROWAĆ 

Ilustracje: Piotr Kozera
Format: 210 x 210 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 12 stron

Ilustracje: Piotr Kozera
Format: 205 x 290  mm 
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
błyszczącą folią 
Objętość: 96 stron

Kolorowanki z grubym, brokatowym obrysem. Dzięki książkom dzieci ćwiczą motorykę ręki, trenują 
koncentrację i precyzję, rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo, wspaniale się bawią.

Propozycja dla maluszków, które rozpoczynają swoją przygodę z kolorami. 96 dużych obrazków 
o  grubym obrysie zapewni mnóstwo frajdy. Każdy rysunek jest podpisany. Dziecko może używać 
zarówno kredek, jak i farb (pamiętajmy, aby były bezpieczne!).

Cena det. 9,99 zł 

Cena det. 9,99 zł 

Zwierzęta  
ISBN 978-83-8036-270-3   

Dla dziewczynek 
ISBN 978-83-8036-196-6 

Owoce i warzywa 
ISBN 978-83-8036-271-0 

Dla chłopców 
ISBN 978-83-8036-197-3 

N

Z
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KOLORUJĘ KREDKAMI 

Ilustracje: Piotr Kozera
Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 24 strony 

Kolorowanki zawierające ilustracje o prostych kształtach i wyraźnych konturach adresowane do 
najmłodszych dzieci. Każdy rysunek jest podpisany, dzięki czemu maluch poznaje nazwy kolorowanych 
obiektów. 

Cena det. 3,99 zł 

Wieś 
ISBN 978-83-8036-241-3  

Dom 
ISBN 978-83-8036-244-4 

Zoo 
ISBN 978-83-8036-243-7 

Pojazdy 
ISBN 978-83-8036-246-8 

Las 
ISBN 978-83-8036-242-0 

Zabawki 
ISBN 978-83-8036-245-1 
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KOLOROWY PLUSK

GŁOŚNY PLUSK

Tekst: Mirosława Kwiecińska
Ilustracje: Mariola Budek
Format: 150 x 150 mm
Oprawa: miękka, kąpielowa
Objętość: 6 stron + okładka

Tekst: Mirosława Kwiecińska
Ilustracje: Mariola Budek
Format: 150 x 150 mm
Oprawa: miękka, kąpielowa
Objętość: 6 stron + okładka

Seria książeczek przeznaczonych dla maluszków do zabawy w kąpieli. Ilustracje oraz towarzyszące im 
króciutkie rymowanki wprawią dziecko w dobry nastrój.
Wyjątkową cechą książeczek jest zmiana barw ilustracji pod wpływem wody! Są one wykonane 
z bezpiecznego, miękkiego i łatwego do umycia materiału, który nie zawiera PCW.

Zabawa z książeczkami kąpielowymi z pewnością da wiele radości maluszkom. Przyjazne ilustracje i króciut-
kie rymowanki wprawią dziecko w dobry nastrój.
Wyjątkową cechą książeczek jest wydawanie dźwięku przez naciskanie! Są one wykonane z bezpiecznego, 
miękkiego i łatwego do umycia materiału, który nie zawiera PCW. 

Cena det. 14,90 zł 

Cena det. 14,90 zł 

Morze
ISBN 978-83-8036-247-5 

Wieś 
ISBN 978-83-8036-279-6  

Plaża
ISBN 978-83-8036-257-4  

Jezioro 
ISBN 978-83-8036-248-2 

N

N

Wieś

W
ieś

W serii:

Cena det. 14,90 zł (w tym 5% VAT)

Książeczka wydaje dźwięk!
Bezpieczna, miękka, łatwa do umycia
Wesołe rymowanki
Świetna zabawa podczas kąpieli

Ta weso³a kurka 
kolorowe ma piórka.

Ilustracje: Mariola Budek
Tekst i opracowanie redakcyjne: Mirosława Kwiecińska
Korekta: Beata Rojek, Joanna Wiśniewska
Skład: Piotr Kozera 

© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
e-mail: awm@morex.com.pl
www.awm.waw.pl

Uwaga! 
Do użytku pod bezpośrednim
nadzorem osoby dorosłej. 

PVC
4   Nr indeksu: 418242 Kózka w¹cha kwiatki – stokrotki i bratki. Wszystkie owieczki lubi¹ dzwoneczki.

 

Bee!Mee!

Przed zamoczeniem Po zamoczeniu

Zwierzęta i ich dzieci  
ISBN 978-83-8036-263-5    



9

P
U

B
LIK

AC
JE

 D
LA D

Z
IE

C
I W

 W
IE

K
U

 3+
DOPASUJ POŁÓWKI

Tekst: Joanna Wiśniewska
Ilustracje: Katarzyna Piątek 
Format: 190 x 170 mm
Oprawa: twarda, kartonowa
Objętość: 7 stron rozciętych  
w połowie + okładka

Seria książeczek, których strony są przecięte, co umożliwia dopasowanie górnej połówki strony do dolnej 
i odwrotnie. Dzięki temu dziecko aktywnie odkrywa, co do czego pasuje, a co nie. Do zabawy dodatkowo 
zachęcają sympatyczne, proste ilustracje i wesołe rymowanki.

Cena det. 14,90 zł 

Przeciwieństwa 
ISBN 978-83-8036-262-8 

Zwierzęta i ich dzieci  
ISBN 978-83-8036-263-5    

Nagle mały pająk krzyczy: – Uważaj na drogę!
Nie chcę być zdeptany przez twą wielką nogę!

Gdy rozlega się głośno ryk groźnego lwa,
przestraszone zwierzęta zmykają raz-dwa.

Na dywanie obok mama kotka drzemie.
„Chciałabym się wyspać” – takie ma marzenie.

Jagniątko na polance dzisiaj dokazuje,
skubie smaczną trawkę, motylki obserwuje.

Książeczka uczy dziecko rozpoznawać prze-
ciwstawne pojęcia. Pokazuje m.in., co jest 
duże, a co małe, co jest głośne, a co ciche.

Książeczka pozwala dziecku połączyć w pary 
rodzica i dziecko zwierzęcia. Pokazuje m.in., 
że prosiaczek to dziecko świnki, a owca to 
mama jagniątka.

Katarzyna Piątek 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od dziecka chowała się przed 
światem między regałami książek. Do dziś kocha literaturę i papier. Zajmuje się skła-
dem książek, ilustracją, liternictwem i brandingiem, a projektowanie i rysowanie dla 
dzieci daje jej najwięcej satysfakcji. Jest miłośniczką tańców swingowych, dzikiej natury, 
filmów animowanych, czarnej kawy i pomidorów.
Fot. Jacek Kloskowski

N

Przed dopasowaniem

Przed dopasowaniem

Dopasowane

Dopasowane

Projekt okładki i ilustracje: Katarzyna Piątek
Koncepcja serii, tekst i opracowanie redakcyjne: Joanna Wiśniewska
Korekta: Mirosława Kwiecińska, Beata Rojek

© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
www.awm.waw.pl
WYDRUKOWANO W POLSCE Cena det. 14,90 zł (w tym 5% VAT)

Z
ilustrow

ała Katarzyna Piątek

W serii:

Dzięki serii dzieci:
● zdobywają wiedzę o świecie
● ćwiczą umiejętność koncentracji
● trenują spostrzegawczość
● wzbogacają słownictwo
● rozwijają wyobraźnię
● świetnie się bawią

Dopasuj górną i dolną ilustrację.

Projekt okładki i ilustracje: Katarzyna Piątek
Koncepcja serii, tekst i opracowanie redakcyjne: Joanna Wiśniewska
Korekta: Mirosława Kwiecińska, Beata Rojek

© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
www.awm.waw.pl
WYDRUKOWANO W POLSCE Cena det. 14,90 zł (w tym 5% VAT)

W serii:

Zilustrowała Katarzyna Piątek

Dzięki serii dzieci:
● zdobywają wiedzę o świecie
● ćwiczą umiejętność koncentracji
● trenują spostrzegawczość
● wzbogacają słownictwo
● rozwijają wyobraźnię
● świetnie się bawią

Dopasuj górną i dolną ilustrację.
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NHISTORYJKI PODWÓRKOWE

Ilustracje: Małgorzata Goździewicz 
Format: 150 x 150 mm
Oprawa: twarda, kartonowa 
Objętość: 10 stron + okładka 

Seria kartonowych książeczek opowiadających o burzliwych przygodach podwórkowych zwierząt. Ilustracje 
towarzyszące historyjkom są sympatyczne i sugestywne, stwarzają niepowtarzalną atmosferę pory roku, 
w której toczy się akcja. 

O tym, jak wiosną zawadiacki Kogu-
tek Filutek szukał zaginionego kurcza-
czka. Po przeczytaniu dziecku ksią-
żeczki warto z nim porozmawiać np. 
o znaczeniu w życiu przyjaźni, odwagi, 
rodziny, empatii.

O wszędobylskim Piesku Urwisku, 
który jesienią postanowił wyruszyć 
w świat. Książeczka zwraca uwagę 
dziecku, że nawet chęć poznawania 
świata nie uzasadnia nieostrożności. 

O emocjonującej letniej przygodzie 
uroczego Konika Pomponika w sa-
dzie. Książka porusza ważne życiowe 
kwestie dotyczące pracowitości i od-
dania. Uzasadnia też słuszność powie-
dzenia: „Strach ma wielkie oczy”.

O łakomczuszku Kotku Trzpiotku, który 
zimą chciał podkraść ptaszkom słonin-
kę. Z opowieści płynie niejeden morał: 
trzeba myśleć o innych, nie można sta-
wiać swoich zachcianek na pierwszym 
miejscu, warto bronić słabszych.

Cena det. 5,99 zł 

Kogutek Filutek  
Tekst: Mirosława Kwiecińska 
ISBN 978-83-8036-211-6   

Piesek Urwisek  
Tekst: Beata Rojek
ISBN 978-83-8036-213-0  

Konik Pomponik  
Tekst: Joanna Wiśniewska

ISBN 978-83-8036-214-7  

Kotek Trzpiotek  
Tekst: Mirosława Kwiecińska

ISBN 978-83-8036-212-3   
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DBAM O ZDROWIE

Tekst: Katarzyna Moryc
Ilustracje: Małgorzata Goździewicz 
Format: 150 x 150 mm
Oprawa: twarda, kartonowa
Objętość: 10 stron + okładka

Każdy Ci to powie: trzeba dbać o zdrowie!
Seria pięknie ilustrowanych i zabawnych wierszyków o przedszkolakach, podejmujących tematykę dbałości 
o zdrowie od najmłodszych lat. Zachęcają do aktywności fizycznej, propagują dbałość o higienę, zwracają 
uwagę na odpowiedni sposób ubierania się i podkreślają znaczenie ostrożności.

Katarzyna Moryc 
Autorka wierszy i wiecznie zabiegana mama trzech synów. Uważa, że wiersz to wdzięcz-
na forma literacka, która pozwala pisać o wszystkim i dla wszystkich, nawet, a może 
zwłaszcza, bajki „z przesłaniem”. Twórczyni projektu Bajkowierszownia i bloga Kreacjo-
Wariacje oraz redaktor serwisu internetowego dzidziusiowo.pl. 
Fot. Katarzyna Moryc

Cena det. 5,99 zł 

O rozważnej Basi, która dba o bez-
pieczeństwo swoje i innych. 

O sympatycznej Marysi, która potrafi 
ubrać się odpowiednio do pory roku, 
pogody i okazji.

O wesołym Heniu, który lubi ruch 
i zabawy na świeżym powietrzu nie-
zależnie od pory roku i pogody.

O uczynnym Bartoszku, który chęt-
nie dba o czystość swoją i otoczenia.

Ćwiczenia Henia   
ISBN 978-83-8036-217-8 

Czyścioszek Bartoszek 
ISBN 978-83-8036-218-5 

Ostrożna Basia 
ISBN 978-83-8036-220-8 

Strojnisia Marysia  
ISBN 978-83-8036-219-2  

To ja, Henio! Mały zuch.
Bardzo lubię sport i ruch,
na powietrzu skakać, fikać,
zamiast w klawiaturę klikać.

Czy to rano, czy wieczorem,
nie tkwię przed telewizorem.
Zamiast leżeć więc na brzuchu,
to ja ciągle jestem w ruchu!

henio-srodek.indd   1 2017-06-02   12:17:55

Czy widzicie Ostrożną Basię,
która na bezpieczeństwie zna się?
Nim coś zrobi, zawsze myśli, 
nie jak inni, lekkomyślni...

Basia wie, gdzie dla ochłody
latem można wejść do wody.
I że zimą, po jeziorze,
choć po lodzie, iść nie może.

basia-srodek.indd   1 2017-06-02   15:29:46

Była sobie raz Marysia, 
nazywali ją Strojnisia. 
Co ma założyć, zawsze wiedziała, 
bardzo starannie się ubierała. 

– Wiosną, na spacer, mam płaszczyk cienki,
latem uwielbiam zwiewne sukienki.
Jesienią, bywa, noszę kaloszki,
a zimą czapkę i szalik w groszki.

marja-srodek.indd   1 2017-06-13   13:51:45

Jak co rano nasz Bartoszek,
co go wszyscy zwą Czyścioszek,
słysząc budzikowe dźwięki,
pędzi chętnie do łazienki.

Myje zęby, buzię, ręce,
czesze włosy, też w łazience.
Patrzy dumnie w lustereczko,
potem idzie słać łóżeczko.

bartek-srodek.indd   1 2017-06-02   15:27:13

N
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Anna Gensler
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się tworzeniem ilustracji 
książkowej oraz prasowej dla dzieci. Interesuje się historią sztuki, malarstwem, a także 
literaturą dziecięcą. Uwielbia rysować, malować świat roślin i zwierząt.
Fot. Anna Gensler

RYMOWANE ZWIERZĄTKOWO

Tekst: Katarzyna Moryc,  
Mirosława Kwiecińska
Ilustracje: Anna Gensler 
Format: 200 x 200 mm
Oprawa: twarda, lakier wybiórczy
Objętość: 36 stron

Zabawnie ilustrowane wierszyki przedstawiające ciekawe cechy wyglądu i zachowania zwierząt z 
dodatkowymi informacjami wyjaśniającymi nowe lub trudne pojęcia. Na końcu książki są pytania 
sprawdzające, jeśli dziecko odpowie na nie poprawnie, otrzyma Dyplom Znawczyni lub Znawcy 
Zwierząt.

Cena det. 19,90 zł 

Rymowane zwierzątkowo leśne 
ISBN 978-83-8036-249-9 

Rymowane zwierzątkowo wiejskie   
ISBN 978-83-8036-250-5   

Rymowane zwierzątkowo egzotyczne
ISBN 978-83-8036-278-9

Rymowane zwierzątkowo domowe
ISBN 978-83-8036-281-9

N

Z Z

W przygotowaniu W przygotowaniu
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MOJE BAŚNIE

Tekst: Beata Rojek
Ilustracje: Mariola Budek 
Format: 215 x 275 mm 
Oprawa: twarda z pianką
Objętość: 64 strony 

Zapraszamy do lektury klasycznych baśni, bez których trudno wyobrazić sobie dzieciństwo. Cztery pięknie 
ilustrowane opowieści sprawią, że dziecięcy pokój zamieni się w pełną przygód krainę. 

Cena det. 24,90 zł 

Calineczka i przyjaciele
ISBN 978-83-8036-275-8 

Kot w Butach i przyjaciele
ISBN 978-83-8036-276-5

N

Z

W środku:
• Calineczka
• Dzikie łabędzie
• Śpiąca Królewna
• Wilk i siedem koźlątek

W środku:
• Kot w Butach
• Mała Syrenka
• Tomcio Paluch
• Kopciuszek

Calineczka i przyjaciele

Wilk i siedem koźlątek
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Wesoła wieś 
ISBN 978-83-8036-143-0 

Moje miasto 
ISBN 978-83-8036-144-7 

Księga malucha
ISBN 978-83-8036-122-5

KSIĄŻKI Z OKIENKAMI  

Format: 250 x 250 mm
Oprawa: twarda, zaokrąglone rogi
Objętość: 12 stron z okienkami

Format: 255 x 310 mm
Oprawa: kartonowa, uszlachetniona folią, 
zaokrąglone rogi
Objętość: 10 stron + 20 okienek

Świat wokół nas jest pełen kolorów, kształtów, cyferek, dźwięków, smaków i barwnych zabawek! Przekonaj się! 
• Rozwiązuj zagadki
• Ćwicz spostrzegawczość i koordynację ruchową
• Poznawaj nazwy kształtów, kolorów, przedmiotów, zwierząt i produktów spożywczych
• Ucz się cyferek oraz naśladowania dźwięków
Okienka kryją w sobie ciekawe niespodzianki!
Książka poszerza zasób słownictwa dziecka oraz uczy formułowania pierwszych zdań.
Otwieraj okienka i odkrywaj świat!

Czy znasz te maszyny? 
• wielkie buldożery na gąsienicach
• ładowarki i miniładowarki
• koparki i transportery
• tiry i transportery tirów 
• wozy do zadań specjalnych 

Cena det. 24,90 zł 

Cena det. 24,90 zł 

Na budowie 
ISBN 978-83-8036-042-6  

Ciężarówki
ISBN 978-83-8036-046-4  

Teraz możesz się im dokładnie przyjrzeć, a kiedy otworzysz 
okienka na poszczególnych stronach książki, dowiesz się 
jeszcze więcej! Życzymy udanej zabawy!

Ile tu 

owoców 

i warzyw!  

Które z nich 

są żółte, a które 

pomarańczowe 

i zielone?

Co zjesz  

na 
śniad

anie,

co
 na 

obiad, 

a co
 na

deser?

w
it

am
in

ki
!

K
o
lo

ro
w

e

Słodkie

Smacznego!

Pychota!

Chrup,
 chrup...

Py
sz

ne
,

 i
 z

d
ro

w
e!

Ale pycha!

M
ni
am

Mniam...

Mniam,

mniam...

Mmm...

M
m

m
...

Kw
aś

ne

ttrr
uuskawka

wwiiśnie
jjaabb

łłkkoo

mmąąkka

mleko

czekolada

pomidory

M
niam

…
 M

niam
!

CO MOŻEMY 
PRZYGOTOWAĆ

Z TYCH  
PRODUKTÓW?

Sam
e pyszności!Sam
e pyszności!Sam
e pyszności! M

ni
am

, m
nia

m...

Wokół mnie
ISBN 978-83-8036-121-8

N N N
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PĘDZELKIEM I WODĄ

Tekst: Mirosława Kwiecińska
Ilustracje: Anna Gensler 
Format: 287 x 210 mm
Oprawa: miękka, z wykrojnikiem
Objętość: 24 strony

Seria wyróżnia się sympatycznymi, oryginalnymi ilustracjami oraz prostymi rymowankami. Ćwiczy zdolności 
manualne, rozwija kreatywność i zapewnia świetną zabawę niezależnie od pogody. Wystarczy zwilżyć wodą 
pędzelek, pociągnąć nim oddzielnie każdy element rysunku i poczekać, aż kartka z ilustracją wyschnie.

Cena det. 12,90 zł 

PERLICZKA OWCA

Piękna jest perliczka
jak ptasia księżniczka.

srodek_wies_ok.indd   6 2017-05-30   11:11:09

PERLICZKA OWCA

Owieczka beczy: „Beeee”,
bo trawki chce.

srodek_wies_ok.indd   7 2017-05-30   11:11:09

TRAKTOR DŹWIG

Traktor w polu pracuje,
a słonko mu kibicuje.

srodek_pojazd.indd   16 2017-05-30   11:05:51

BETONIARKA POLEWACZKA

Polewaczka zmywa naszą ulicę,
umyje też okolice. 

srodek_pojazd.indd   11 2017-05-30   11:05:49

Wieś 
ISBN 978-83-8036-205-5 

Pojazdy  
ISBN 978-83-8036-206-2  

Morze
ISBN 978-83-8036-293-2

Zoo
ISBN 978-83-8036-292-5

N

W przygotowaniu W przygotowaniu

Z Z
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Szop pracz znalazł żołędzie!

zwierz.indd   6 2017-02-03   09:07:01

Kolorowy ptaszek przysiadł na gałązce.

zwierz.indd   7 2017-02-03   09:07:02

Tyranozaur był jednym z największych dinozaurów na świecie.

dino.indd   4 2017-02-03   09:05:21

Głowę stegocerasa zdobiła gruba kostna kopuła.

dino.indd   5 2017-02-03   09:05:22

ZACZAROWANY PĘDZELEK 

Format: 220 x 290 mm
Oprawa: zeszytowa, zaokrąglone rogi 
zewnętrzne
Objętość: 24 strony

Zwierzątka zapraszają dzieci do wspólnej zabawy. Wystarczy pędzelek i trochę wody, żeby ich świat mógł 
stać się kolorowy. Gdy dziecko lekko zmoczy pędzelek, wyczaruje piękne barwy bez użycia farb. 

Cena det. 9,99 zł 

Zwierzęta 
Tekst: Natalia Kawałko-Dzikowska, Beata Rojek
ISBN 978-83-8036-171-3 

Dinozaury 
Tekst: Beata Rojek
ISBN 978-83-8036-172-0 

N

Malowanka wodna z krótkimi historyjkami o zwierzętach i wesołym wierszykiem 
o niezwykłym spotkaniu zwierząt na polanie.

Malowanka wodna z nazwami dinozaurów, ciekawostkami na temat ich wyglądu i życia 
oraz krótkim opisem obecności „strasznych jaszczurów” na Ziemi.



17

P
U

B
LIK

AC
JE

 D
LA D

Z
IE

C
I W

 W
IE

K
U

 3+

Wieś 
ISBN 978-83-8036-146-1 

Dinozaury   
ISBN 978-83-8036-166-9  

Stworki 
ISBN 978-83-8036-167-6 

Roboty  
ISBN 978-83-8036-189-8 

Słodziaki  
ISBN 978-83-8036-198-0 

Zoo 
ISBN 978-83-8036-145-4 

Las   
ISBN 978-83-8036-147-8 

Zawody   
ISBN 978-83-8036-148-5 

MALUJ WODĄ 

MALOWANIE WODĄ

MOJE KSIĘŻNICZKI   

Ilustracje: Mariola Budek 
Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, zaokrąglone rogi 
Objętość: 12 stron

Ilustracje: Piotr Kozera 
Format: 297 x 210 mm 
Oprawa: miękka, 
uszlachetniona
Objętość: 8 stron

Ilustracje: Mariola Budek 
Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
złoceniem, zaokrąglone rogi
Objętość: 8 stron

Do tej zabawy dziecko nie potrzebuje żadnych farb. Wystarczy, że lekko zmoczy pędzelek w wodzie i już 
może malować. 

Spójrz, ile fantastycznych dinozaurów! Tylko cze-
kają, aby nadać im kolory. A do malowania wcale 
nie potrzebujesz kredek ani farb. Wystarczy tylko 
zamoczony w niewielkiej ilości wody pędzelek. 
Malowanie zacznij od górnej części strony. Kiedy 
skończysz, zostaw kartkę do wyschnięcia. Czeka 
cię wspaniała zabawa!

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki kolejne strony nabierają barw. 
Dziecko nie potrzebuje do tego farb, wystarczy tylko pędzelek zmoczony w niewielkiej ilości wody. 
Dobrze, jeśli zacznie malowanie od górnej części kartki. Każdy wzór to inny kolor, dlatego należy przypo-
mnieć dzieciom o dokładnym płukaniu pędzelka.
Kiedy obrazek wyschnie, można przewrócić kartkę i cieszyć się malowaniem wesołych księżniczek.

Cena det. 5,99 zł

Cena det. 5,99 zł

Cena det. 5,99 zł

N

N NN

N

N

ISBN 978-83-8036-079-2 ISBN 978-83-8036-080-8 ISBN 978-83-8036-081-5 ISBN 978-83-8036-082-2

Dinozaury
ISBN 978-83-8036-090-7



18

P
U

B
LI

K
AC

JE
 D

LA
 D

Z
IE

C
I 

W
 W

IE
K

U
 3

+
KREDKĄ I PĘDZELKIEM 

Format: 200 x 290 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 32 strony

Seria kolorowanek, w których znajdują się 32 ilustracje księżniczek, dzikich kotów, egzotycznych ptaków, 
wodnych stworzeń, pojazdów i labiryntów. Wszystkie czekają na ożywienie ich barwami! Można do tego użyć 
kredek lub farb – jak kto woli.

Cena det. 5,99 zł 

N

Kolorowanka z atrakcyjnymi księżniczkami 
o  niebanalnych imionach! Roksana, Wik-
toria, Róża i inne księżniczki zapraszają na 
wielki bal.

Kolorowanka z zabawnymi pojazdami, które 
poruszają się po lądzie, w powietrzu, w wo-
dzie i na wodzie. Samochody osobowe, stat-
ki, maszyny budowlane i inne pojazdy zapra-
szają na przejażdżkę.

Labirynty do kolorowania, lecz także zabawa 
umysłowa. Na pewno każde dziecko będzie 
chciało poszukać z krecikiem drogi do kop-
ca, znaleźć z piratem skarb czy pomóc de-
tektywowi złapać złodzieja obrazów.

Kolorowanka z ciekawymi dzikimi zwierzę-
tami, które żyją w różnych rejonach świata. 
Pandy, surykatki, jaguary i inne dzikie zwie-
rzęta zapraszają do odwiedzenia egzotycz-
nych krain.

Piękne księżniczki   
ISBN 978-83-8036-255-0

Wesołe pojazdy    
ISBN 978-83-8036-256-7  

Labirynty dla bystrzaków    
ISBN 978-83-8036-253-6  

Dzikie zwierzęta  
ISBN 978-83-8036-254-3 

Klara
srodek_ksiezniczki.indd   16 2017-05-31   10:20:07

Izabela
srodek_ksiezniczki.indd   17 2017-05-31   10:20:08

rakieta

srodek_pojazd.indd   26 2017-06-06   14:06:37

tramwaj

srodek_pojazd.indd   27 2017-06-06   14:06:37

Którym korytarzem krecik dotrze do kopca, aby wyjść ze swego domu?

srodek_labirynt.indd   6 2017-05-30   12:32:10

Doprowadź bezpiecznie Czerwonego Kapturka do domku babci. 

srodek_labirynt.indd   7 2017-05-30   12:32:10

kameleony

srodek_dzikie.indd   14 2017-05-29   09:41:22

tygrys

srodek_dzikie.indd   15 2017-05-29   09:41:22

Kolorowanie to świetna zabawa!
Seria kolorowanek, dzięki którym dzieci:
                   ćwiczą zdolności manualne
                   trenują koncentrację
                   uczą się cierpliwości
                   rozwijają wyobraźnię
                   poznają otaczający świat

Alicja, Wiktoria, Róża i inne księżniczki zapraszają 
na wielki bal. W książce znajdują się 32 ilustracje

pięknych dam we wspaniałych sukniach.
Wszystkie czekają na pokolorowanie!

                   ćwiczą zdolności manualne
                   trenują koncentrację
                   uczą się cierpliwości
                   rozwijają wyobraźnię
                   poznają otaczający świat

Opracowanie redakcyjne: zespół AWM
Zdjęcia: © Shutterstock.com
© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
www.awm.waw.pl

W serii:

Cena det. 5,99 zł (w tym 5% VAT)
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WYDRUKOWANO W POLSCE

3okladka_ksiezniczka_popr.indd   1 2017-06-06   13:52:19

Kolorowanie to świetna zabawa!
Seria kolorowanek, dzięki którym dzieci:
                   ćwiczą zdolności manualne
                   trenują koncentrację
                   uczą się cierpliwości
                   rozwijają wyobraźnię
                   poznają otaczający świat

Samochody osobowe, samoloty, maszyny budowlane
i wiele innych pojazdów czeka na pokolorowanie.

Dzięki tej książce dzieci mogą poznać ich niezwykły
świat i wspaniale bawić się barwami.

                   ćwiczą zdolności manualne
                   trenują koncentrację
                   uczą się cierpliwości
                   rozwijają wyobraźnię
                   poznają otaczający świat

Opracowanie redakcyjne: zespół AWM
Zdjęcia: © Shutterstock.com
© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
www.awm.waw.pl

W serii:

Cena det. 5,99 zł (w tym 5% VAT)
2  Nr indeksu: 418129

WYDRUKOWANO W POLSCE

4okladka_pojazd.indd   1 2017-06-06   13:53:21

Kolorowanie to świetna zabawa!
Seria kolorowanek, dzięki którym dzieci:
                   ćwiczą zdolności manualne
                   trenują koncentrację
                   uczą się cierpliwości
                   rozwijają wyobraźnię
                   poznają otaczający świat

W książce znajdują się 32 ilustracje dzikich kotów,
egzotycznych ptaków, wodnych stworzeń i wielu innych 
zwierząt. Wszystkie czekają na ożywienie ich barwami! 

                   ćwiczą zdolności manualne
                   trenują koncentrację
                   uczą się cierpliwości
                   rozwijają wyobraźnię
                   poznają otaczający świat

Opracowanie redakcyjne: zespół AWM
Zdjęcia: © Shutterstock.com
© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
www.awm.waw.pl

WYDRUKOWANO W POLSCE

W serii:

Cena det. 5,99 zł (w tym 5% VAT)

3  Nr indeksu: 418129

1okladka_dzikiezwierzet_prawa.indd   1 2017-06-06   13:49:24

Kolorowanie to świetna zabawa!
Seria kolorowanek, dzięki którym dzieci:
                   ćwiczą zdolności manualne
                   trenują koncentrację
                   uczą się cierpliwości
                   rozwijają wyobraźnię
                   poznają otaczający świat

Książka przenosi dzieci w fascynującą krainę labiryntów. 
Na 32 stronach czekają w niej zagadki o różnym stopniu 

trudności. Dodatkowo można pokolorować rysunki. 

                   ćwiczą zdolności manualne
                   trenują koncentrację
                   uczą się cierpliwości
                   rozwijają wyobraźnię
                   poznają otaczający świat

Opracowanie redakcyjne: zespół AWM
Zdjęcia: © Shutterstock.com
© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
www.awm.waw.pl

W serii:

Cena det. 5,99 zł (w tym 5% VAT) 4  Nr indeksu: 418129WYDRUKOWANO W POLSCE

2okladka_labirynt.indd   1 2017-06-06   13:50:43



19

P
U

B
LIK

AC
JE

 D
LA D

Z
IE

C
I W

 W
IE

K
U

 3+

ISBN 978-83-8036-062-4 ISBN 978-83-8036-064-8 ISBN 978-83-8036-065-5ISBN 978-83-8036-063-1 

Rycerze  
ISBN 978-83-8036-123-2 

Kraina zwierząt 
ISBN 978-83-8036-163-8

Piraci 
ISBN 978-83-8036-124-9  

Wokół nas  
Ilustracje: Piotr Kozera

ISBN 978-83-8036-164-5  

MAŁE KSIĘŻNICZKI 

NAKLEJ, KOLORUJ 

MALOWANKI  

Ilustracje: Mariola Budek 
Format: 200 x 200 mm 
Oprawa: miękka, uszlachetniona,  
4 zaokrąglone rogi
Objętość: 16 stron + 1 karta z naklejkami

Ilustracje: Mariola Budek 
Format: 200 x 200 mm 
Oprawa: miękka, uszlachetniona,  
4 zaokrąglone rogi 
Objętość: 16 stron + 1 karta z naklejkami

Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, lakierowana, 
uszlachetniona, zaokrąglone rogi 
Objętość: 32 strony + 2 karty z naklejkami

Zapraszamy do świata księżniczek! Pałacowe sale, wystawne przyjęcia, bale, ogrody, wspaniałe suknie 
i fryzury! 16 stron do kolorowania i upiększania. 16 naklejek i mnóstwo dobrej, królewskiej zabawy!
Na końcu każdej książeczki miejsce na samodzielne wykonanie portretu ulubionej królewny.

Kolorowanki z naklejkami dla chłopców.
Zapraszamy na turniej rycerski oraz na pełną przygód podróż przez morza i oceany!
16 naklejek i mnóstwo elementów do kolorowania!

Wesołe zwierzątka i pojazdy, zabawki i  przedmioty są gotowe do kolorowej zabawy. Proste kształty, 
wyraźny kontur i duże płaszczyzny pomagają dzieciom w kolorowaniu obrazków. 
Dodatkowo naklejki do każdego rysunku – zachęcają do pracy i podpowiadają, jak go pokolorować. 

Cena det. 5,99 zł

Cena det. 5,99 zł

Cena det. 6,99 zł

N N
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Koloruję  
i naklejam 1
ISBN 978-83-8036-006-8

Koloruję 
i naklejam 2

ISBN 978-83-8036-007-5

Koloruję  
i naklejam 4
ISBN 978-83-8036-009-9 

Koloruję  
i naklejam 3

ISBN 978-83-8036-008-2

Koloruję  
i naklejam 6

ISBN 978-83-8036-011-2 

KOLORUJĘ I NAKLEJAM

Ilustracje: Piotr Kozera 
Format: 205 x 290 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
błyszczącą folią
Objętość: 80 stron + 4 karty z naklejkami

80 stron do kolorowania i aż 80 naklejek! 
Duży format książki pozwoli dziecku na komfortowe rozwijanie umiejętności rysowania i kolorowania. 

Cena det. 9,99 zł 

Zwierzęta 
ISBN 978-83-7250-919-2  

Wokół nas
ISBN 978-83-7250-974-1  

Podróże 
ISBN 978-83-8036-020-4

Zawody 
ISBN 978-83-8036-041-9

501 NAKLEJEK 

Format: 135 x 168 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona
Objętość: 56 stron + 28 kart z naklejkami

Każda z książek zawiera aż 501 kolorowych naklejek.
Poznawaj świat, który cię otacza. Podróżuj z nami przez kraje i kontynenty. Poznawaj piękne budowle, 
zabytki, charakterystyczne dania, egzotyczne rośliny, kolorowe stroje i przedmioty symbolizujące poszcze-
gólne kraje.
Nazywaj przedmioty, rośliny, zwierzęta, pojazdy, kolory i kształty. Poznawaj zawody.
Przyłącz się do naklejkowej zabawy, strona po stronie będziesz wiedzieć więcej. Odpowiednio dobrane 
pytania sprawią, że nauka o otaczającym świecie stanie się fantastyczną przygodą.

Cena det. 14,90 zł 

Koloruję  
i naklejam 5
ISBN 978-83-8036-010-5 

HIT! HIT!
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Świat naklejek  
dla dziewczynek
ISBN 978-83-8036-018-1

Świat naklejek  
dla chłopców

ISBN 978-83-8036-019-8

Zwierzątka 
ISBN 978-83-8036-075-4  

Księżniczki 
ISBN 978-83-8036-073-0  

Na pomoc  
ISBN 978-83-8036-078-5  

Gospodarstwo 
ISBN 978-83-8036-076-1  

Na budowie  
ISBN 978-83-8036-077-8  

Strojnisie 
ISBN 978-83-8036-074-7  

BAW SIĘ!

KOLOROWE ZAGADKI

Format: 265 x 195 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
różnorodnymi foliami
Objętość: 16 stron + 2 karty z naklejkami

Format: 197 x 265 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa 
Objętość: 16 stron + naklejki

Ponad 70 naklejek i 16 kolorowych stron!
Seria „Baw się” to doskonale dobrane i zilustrowane zadania. Każdy przedszkolak znajdzie tu coś dla siebie. 
Chłopcy będą się uczyć, poznając plac budowy i różne pojazdy, samochody do zadań specjalnych  
i jeżdżące na sygnale, a oprócz tego wiejski krajobraz, maszyny rolnicze i zwierzęta wiejskie. 
Dziewczynki na pewno zostaną zauroczone przez małe domowe zwierzątka, chętnie zostaną strojnisiami, 
a nawet księżniczkami. Od teraz nauka literek, dodawania i odejmowania będzie wspaniałą zabawą. Łami-
główki w postaci labiryntów i wyszukiwania różnic okażą się doskonałym treningiem myślenia logicznego. 

„Kolorowe zagadki” to seria książeczek, które wspierają wszechstronny rozwój dziecka. Dzięki nim 
maluchy poznają świat, uczą się logicznego myślenia, rozwijają spostrzegawczość, umiejętność koloro-
wania i pisania. Zgadnij, naklej, pomaluj, napisz! 

Cena det. 7,99 zł 

Cena det. 7,99 zł 

Zwierzęta
ISBN 978-83-8036-035-8

Pojazdy specjalne
ISBN 978-83-8036-055-6

Pojazdy
ISBN 978-83-8036-037-2

Zabawki
ISBN 978-83-8036-056-3

Owoce
ISBN 978-83-8036-117-1

ŚWIAT NAKLEJEK 

Format: 210 x 275 mm 
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 64 strony + 8 kart z naklejkami

Z tą serią poznawanie kolorów, kształtów, cyferek i  literek zamieni się 
w prawdziwą przygodę! Labirynty, puzzle i inne zadania na spostrzegaw-
czość sprawią, że nauka nie będzie trudna! Kolorowe naklejki gwarantują 
zabawę, której nie oprze się żaden chłopiec ani żadna dziewczynka!

Cena det. 19,90 zł 
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MOJE ZAKUPY

POZNAJĘ… 285 NAKLEJEK   

ZAKUPY!

Format: 200 x 200 mm
Oprawa: zeszytowa, zaokrąglone rogi
Objętość: 12 stron + 4 karty z naklejkami

Format: 210 x 190 mm
Oprawa: zeszytowa, ze skrzydełkiem
Objętość: 24 strony, w tym 8 stron naklejek

Zestaw edukacyjny w pudełku
Format pudełka: 210 x 210 x 30 mm

Kolorowe książeczki z naklejkami, dzięki którym dzieci poznają podstawowe zagadnienia 
związane z  kupowaniem, uczą się liczyć, pisać, doskonalą umiejętności manualne, a  także ćwiczą 
spostrzegawczość, a wszystko to z wykorzystaniem kolorowych i przyjaznych dla dziecka ilustracji.
• Ćwicz pisanie nazw przedmiotów i produktów spożywczych!
• Umieść w koszyku owoce, warzywa, przybory szkolne, zabawki, przedmioty służące do kąpieli i goto-

wania, przedmioty związane z hobby (doklej odpowiednie naklejki)!
• Dodaj ceny przedmiotów (wpisz je przy produktach w koszyku) i policz, ile zapłacisz przy kasie!

Poznawaj dinozaury, wiejskie zwierzątka oraz te mieszkające na całym świecie. Baw się nimi!
Spraw, aby strony ożyły dzięki kolorowym słoniom, pterozaurom, żyrafom, rybom i konikom.
Pokoloruj ich świat. Możesz wielokrotnie przyklejać naklejki i tworzyć wyjątkowe scenki.

Zaproś kogoś do wspólnej zabawy w kupowanie.

W zestawie:
• 2 dwustronne koszyki
• 3 listy zakupów + 1 podwójna
• 40 kartoników z produktami i cenami
• książka edukacyjna z naklejkami 

Zestaw pomaga w nabywaniu codziennych 
umiejętności przez zabawę. Dziecko uczy się 
nazywać produkty, wykonywać działania na 
liczbach oraz rozwija zdolności manualne.

Cena det. 7,99 zł 

Jedzenie    
ISBN 978-83-8036-066-2

Dom i rodzina    
ISBN 978-83-8036-067-9

Do pracy    
ISBN 978-83-8036-068-6

Cena det. 11,90 zł 

Cena det. 19,90 zł 

ISBN 978-83-8036-091-4

Wieś     
ISBN 978-83-8036-061-7

Dinozaury     
ISBN 978-83-8036-047-1

Zwierzęta    
ISBN 978-83-8036-070-9
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MAŁE PAPIEROWE…

PUZZLE DWUSTRONNE

Ilustracje: Jolanta Czarnecka 
Format: 190 x 190 mm
Oprawa: zeszytowa ze skrzydełkami,
rozkładana okładka 
Objętość: 16 stron + naklejki

Format pudełka z rączką: 170 x 135 mm 
Format układanki: ok. 500 x 350 mm

Zapraszamy do wiejskiej zagrody i do zoo, do wesołego cyrku i przytulnego domku. Rozłóż okładkę 
książki i ustaw scenkę. Udekoruj ją naklejkami. Samodzielnie złóż wszystkie elementy – nie potrzebujesz 
ani kleju, ani nożyczek! Na scence ustaw złożone modele. Masz ochotę na trochę zagadek? – zajrzyj 
do środka książeczki i wykonaj zadania.

Puzzlowe literki, wyrazy, cyferki i działania to gwarancja wspaniałej zabawy połączonej z nauką. 
Składając puzzle, dziecko ćwiczy spostrzegawczość, cierpliwość, rozwija zdolności motoryczne, a przede 
wszystkim poznaje alfabet, uczy się liczyć i czytać!
Puzzle zostały wykonane z grubej lakierowanej tektury, co gwarantuje ich trwałość, a duże wymiary 
sprawią, że dziecku będzie łatwo utrzymać je w dłoni i dopasować. Puzzle są dwustronne, np. po jednej 
stronie  znajduje się alfabet, po drugiej są cyferki – od 1 do 26.

Cena det. 9,99 zł 

Cena det. 19,90 zł 

Cena det. 11,99 zł 

Mała papierowa wieś 
23 modele
113 naklejek
scenka z okładki 

ISBN 978-83-7250-965-9

Mały papierowy domek 
26 modeli
8 wycinanek 
3 modele origami 
48 naklejek
scenka z okładki

ISBN 978-83-8036-015-0

Małe papierowe zoo 
10 modeli
116 naklejek
scenka z okładki

ISBN 978-83-7250-966-6

Mały papierowy cyrk 
14 modeli
98 naklejek
scenka z okładki 

ISBN 978-83-8036-005-1

Mały papierowy pokoik
46 elementów do wyciskania
39 naklejek
duża scenka z okładki

ISBN 978-83-8036-013-6 

Ślimak 
ISBN 978-83-8036-060-0  

Dinozaur 
ISBN 978-83-8036-059-4 

Motyl    
ISBN 978-83-8036-045-7  

Słoń 
ISBN 978-83-8036-044-0  
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UCZĘ SIĘ… 

PIERWSZE…

LITERKI 

Ilustracje: Maria Molenda 
Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, zaokrąglone rogi
Strony foliowane z możliwością zmywania 
i wielokrotnego użycia
Objętość: 24 strony

Format: 297 x 205 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa 
Objętość: 12 stron + 4 karty z naklejkami

Format: 200 x 245 mm 
Oprawa: miękka, zeszytowa, z rączką
Strony foliowane z możliwością 
zmywania i wielokrotnego użycia 
Objętość: 24 strony

Doskonale sprawdzi się w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych!
Dzięki zmywalnym kartkom można korzystać z książeczki wielokrotnie! Do pisania, rysowania, zazna-
czania i  kolorowania należy użyć zwykłych flamastrów. Jeśli dziecko pomyli się albo będzie chciało 
powtórzyć ćwiczenie, wystarczy zetrzeć flamaster wilgotną chusteczką, a  kartki znów będą czyste 
i gotowe do zapisania.

Zapraszamy do zabawy z literkami, cyferkami i szlaczkami!
Pierwsze literki, cyferki i szlaczki to:
• poznawanie alfabetu
• nauka pisania cyfr w kratkach 
• nauka rysowania szlaczków 
• ćwiczenie umiejętności kojarzenia i wyszukiwania
• trening umiejętności manualnych
• wzbogacanie słownictwa
• rozwijanie zdolności matematycznych

Książka wydrukowana na specjalnym, zmywalnym 
papierze, dzięki czemu można korzystać z niej 
wielokrotnie. Świetnie sprawdzi się w grupach 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dzieci poznają 
alfabet, ćwiczą pisanie liter po śladzie, wypełniają 
kolorami wesołe rysunki. Wspaniała zabawa połą-
czona z nauką!

Cena det. 7,99 zł 

Cena det. 9,99 zł 

Cena det. 9,99 zł 

ISBN 978-83-8036-040-2

Uczę się kształtów 
ISBN 978-83-7250-969-7

Uczę się szlaczków
ISBN 978-83-8036-038-9

Uczę się liczyć 
ISBN 978-83-7250-968-0

Uczę się literek 
ISBN 978-83-8036-034-1

ABC Pierwsze literki   
ISBN 978-83-8036-094-5

123 Pierwsze cyferki
ISBN 978-83-8036-127-0

Pierwsze szlaczki
ISBN 978-83-8036-128-7
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Poznajemy literki. Na wsi
ISBN 978-83-8036-096-9

POZNAJEMY…

Format: 200 x 290 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa 
Objętość: 28 stron 

Co pysznego można przygotować z agrestu? Jak nazywa się dziecko krowy?
Dlaczego ćmy nazywamy nocnymi motylami?
Ćwicz pisanie na stronach pełnych kolorowych zdjęć wiejskich zwierząt i roślin. 
Poznawaj ciekawostki o przyrodzie!
Dzieci dzięki tej książce:
• uczą się abecadła
• stawiają pierwsze kroki w nauce pisania
• zgłębiają wiedzę o zwierzętach i roślinach na wsi

Dla ułatwienia zapamiętania literek i kojarzenia ich z konkretnymi wyrazami ksią-
żeczka została wzbogacona o kolorowe naklejki.

Cena det. 9,99 zł 

Sudoku 1  
(16 elementów) 
ISBN 978-83-8036-130-0

Sudoku 2 
(16 elementów) 

ISBN 978-83-8036-131-7

ROZWIĄZUJĘ I ZGADUJĘ    

SUDOKU 

Ilustracje: Jolanta Czarnecka 
Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
błyszczącą folią
Objętość: 80 stron

Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, zaokrąglone rogi
Objętość: 8 stron + naklejki

Książeczki z tej serii zawierają labirynty, rebusy, znajdowanie podobieństw i różnic, rysowanie według 
wzoru, dodawanie, poznawanie liter oraz mnóstwo innych, ciekawych zabaw i zagadek, a dodatkowo 
wiele ilustracji do samodzielnego kolorowania! 80 stron wspaniałej zabawy! A ponadto: 
• kształcenie umiejętności myślenia i kojarzenia
• ćwiczenie spostrzegawczości
• doskonała pomoc w nauce dodawania i pisania

Kolorowe ilustracje oraz naklejki sprawią, że każdy maluch z przyjemnością i łatwością wkroczy w świat 
łamigłówek sudoku. Dzięki temu rozwinie umiejętność logicznego myślenia oraz spostrzegawczość. 
10 schematów sudoku do uzupełnienia, 60 naklejek oraz zabawa bez końca.

Cena det. 9,90 zł 

Cena det. 4,99 zł 

101 zadań 
ISBN 978-83-7250-517-0

102 zadania 
ISBN 978-83-7250-518-7

103 zadania 
ISBN 978-83-7250-519-4

105 zadań 
ISBN 978-83-7250-558-3

106 zadań 
ISBN 978-83-7250-559-0

104 zadania 
ISBN 978-83-7250-557-6

6+

6+

ROZWIĄZUJĘ I ZGADUJĘ    HIT!
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KOLOROWA TECZKA

EDUKSIĄŻECZKI Z TECZKI

Format złożonej teczki z rączką:  
350 x 230 mm

Format złożonej teczki z rączką: 
 310 mm x 250 mm

Atrakcyjny zestaw plastyczno-edukacyjny dla dzieci w wieku 4–6 lat.
W poręcznej teczce z uchwytem same skarby:
• książki do kolorowania i do malowania wodą
• zabawa z papierem
• dodatkowo w prezencie papierowe modele samochodów!

Kreatywne zestawy przygotowane dla dzieci w wieku 4–6 lat. W teczce z wygodnym uchwytem dziecko 
znajdzie dwie edukacyjne książeczki łączące naukę z zabawą. Czeka w nich mnóstwo niespodzianek: 
pisanie po śladzie, kolorowanki, rebusy, labirynty, wycinanki, naklejki.

N

Cena det. 19,90 zł 

Eduksiążeczki z teczki 1 
ISBN 978-83-8036-199-7 

Kolorowa teczka z książeczkami dla dziewczynek   
 ISBN 978-83-7250-989-5 

Eduksiążeczki z teczki 2 
ISBN 978-83-8036-200-0  

Kolorowa teczka z książeczkami dla chłopców 
ISBN 978-83-7250-990-1  

Cena det. 19,90 zł 
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TECZKI Z KSIĄŻECZKAMI 

Format złożonej teczki z rączką:  
310 mm x 250 mm 

Atrakcyjny zestaw plastyczno-edukacyjny dla dzieci w wieku 4–6 lat.
W poręcznej teczce z uchwytem same skarby:
• książki do kolorowania i wyklejania
• modele origami
• zimowe i świąteczne dekoracje 
• rebusy
• zagadki
• naklejki

Cena det. 19,90 zł 

Wiosenne zabawy  
ISBN 978-83-8036-159-1 

Zabawa i nauka  
ISBN 978-83-8036-161-4 

Zimowe zabawy   
ISBN 978-83-8036-120-1  

Zabawy na wiosnę  
ISBN 978-83-8036-160-7   

Wesoła zima   
ISBN 978-83-8036-119-5   

Zabawy na zimę  
ISBN 978-83-8036-137-9   

Seria edukacyjna 
• doskonali umiejętności plastyczne i manualne
• ćwiczy spostrzegawczość i kreatywność
• pomaga w nauce liczenia i pisania
• bawi i uczy

Zabawy na wiosnę  
ISBN 978-83-8036-160-7   

Zabawa i nauka  
ISBN 978-83-8036-161-4 

Wiosenne zabawy  
ISBN 978-83-8036-159-1 

Zabawy na wiosnę  
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36

Papużki, papugi i kanarki mają wielu 

miłośników. Lubią oni obserwować 

swoich skrzydlatych pupili, oswajać 

ich, a czasem… uczyć ludzkiej mowy.
PIÓRA I DZIOBY – PTAKÓW OZDOBY

Ptaki trzymane w domach mają piękne, barwne upierzenie. 

Z tego powodu zalicza się je do ptaków ozdobnych. Papugi są 

też wyposażone w duże i zakrzywione dzioby. W mieszkaniach 

PTAKI OZDOBNE na ogół trzyma się w klatkach, ale czasem 

wypuszcza się je, by mogły swobodnie pofruwać po pokoju.

FIGURKA W PIÓRKACH
BLI-BLI-BLI, BLU-BLU-BLU

KLOK-KLOK-KLOK

UPIERZENIETo wszystkie pióra 
pokrywające ciało ptaka. Gatunki ptaków różnią się 

kolorami upierzenia.

KTO SIĘ KRZĄTA PO KĄTACH? 

PAPUŻKA FALISTA jest ciekawska, energiczna i stale 

czymś zajęta. Lubi ruch i chętnie korzysta z różnych 

przyrządów gimnastycznych. Huśtawki, karuzela, drabinki, 

lusterka i dzwoneczki, które przyciągają jej uwagę, 

powinny znaleźć się w klatce papużki. Ten towarzyski 

ptaszek okazuje radość, kiedy słyszy głos opiekuna.

Lubię huśtanie.

PAPUŻKA FALISTA

PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI

ZAWSZE RAZEM, TYLKO W PARZE

PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI – skąd wzięła się ta nazwa? 

Z obserwacji zwyczajów tych ptaków. Samiczka i samiec 

tworzą parę na całe życie. Zawsze przebywają razem 

i łączy je bardzo silna więź. Dlatego nie wolno ich rozdzielać.

Na zawsze razem.

Pyszczki_Lapy_Ogony_sklad.indd   36

28.06.2017   10:28

37

CYTRYNOWY ŚPIEWAK DOMOWY

Nie wszyscy wiedzą, że śpiewają tylko 

samce KANARKA . To ich sposób na zyskanie 

sympatii samiczki. Gdy ten ptaszek 

o żółtych piórach jest zdrowy i szczęśliwy, 

może wydawać melodyjne dźwięki przez 

cały dzień. Jedynym sposobem „wyłączenia” 

kanarka jest przykrycie klatki ciemną zasłoną. 

Zamilknie, gdyż będzie miał wrażenie, 

że zapadła noc i czas na sen.

PTAKI CUDAKIJak się nazywa każda z papug? Dowiesz się, gdy każdego ptaka połączysz linią innego koloruz jego wizytówką. Obrysuj na niebiesko 
tę papugę, która ma 

najkrótszą nazwę, 
a na czerwono tę, której imię jest najdłuższe.

ARA

NIMFA

KAKADU

ALEKSANDRETTA

ŻAKO

KANARKI

Dzień dobry!

PAPUGA PLECIUGA
Duże papugi to inteligentne ptaki. Łatwo uczą się 

naśladować ludzką mowę. Wśród gadających papug 

najbardziej pojętna jest ŻAKO. Zdolny osobnik jest 

w stanie zapamiętać około dwustu wyrazów! Uczy się 

nawet całych zdań. Ten bystry ptak potrafi skojarzyć 

różne zwroty z konkretnymi sytuacjami i na przykład wita 

osobę wchodzącą do domu głośnym „dzień dobry”.

Naszą pasją jest śpiewanie.
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Psy to „rozmowne” 

zwierzęta. Porozumiewają 

się między sobą 

i z człowiekiem za pomocą 

różnych dźwięków.WIEM, JAK POGADAĆ Z P
SEM

WARCZENIE TO OSTRZEŻENIE

Warczenie oznacza: Miej się na baczności! Takie 

dźwięki wydaje pies, kiedy się boi, albo kiedy ma 

zamiar ZAATAKOWAĆ . Nigdy nie wolno lekceważyć 

takiego zachowania, bo pies wyprowadzony 

z równowagi może pogryźć nawet domownika. PSY SZCZEKAJĄ 

W KAŻDYM KRAJU

HAU, HAU – tak 

Polacy zapisują dźwięki 

wydobywające się 

z psich gardeł. A jak 

szczekanie ludzie zapisują 

w innych językach?SZCZEKANIE NA POWITANIE

Pies za pomocą szczekania mówi „dzień dobry”, ale 

też domaga się spaceru lub karmienia, zaprasza do 

zabawy lub ostrzega przed nieproszonym gościem. 

Szczeka też na innego psa, gdy jest podniecony 

lub zdenerwowany. Właściciel potrafi rozpoznać 

RÓŻNE EMOCJE swego pupila w jego „hau, hau”.

WRR
RR-

WRR
RR

RR

WRRRR-WRRRRRR
WRRRRRR

WRRRR
RR

BAY,
BAY

   HAFF,

HAFF

OUAH,
OUAH

WOOF, 

WOOF

GUAU,
GUAU

WANG, 

WANG

GAW, 
GAW

BAU, 
BAU

BLAF,
BLAF

BOW, 
BOW

HAU, HAU

BUŁGARIA

WŁOCHY

CZECHY

ROSJA

FRANCJA

ANGLIA

HOLANDIA

CHINY

INDIE

HISZPANIA
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Daj zabawkę.

Jest mi źle.
SKOMLENIE TO PROSZENIE

Są to PRZECIĄGŁE DŹW
IĘKI, które pies wydaje, nie otwierając pyska. 

Tak prosi o przysmak, ale też narzeka, gdy czuje się samotny lub 

nieszczęśliwy. Skomleniem pies sygnalizuje również, że coś go boli.

SKOWYCZENIE TO SKARŻENIE

Tak nazywamy urywany, ŻAŁO
SNY 

psi JĘK . Wolelibyśmy nigdy nie 

słyszeć takich dźwięków z pyszczka 

ulubieńca. Skowyczy pies zraniony, 

uderzony, skrzywdzony.

KRĘTA DROGA CZWORONOGA

Czy wszystkie psy dotrą do miski z jedzeniem? 

Narysuj drogę każdego z nich do celu.

ŁATKA I ŁATEK

Jakie są ulubione polskie 

imiona dla suczki i psa?

To ulubione imiona 

dla suczek.

To ulubione imiona 

dla psów – samców.

Fun
ia

Łat
ek

Pch
ełka

Brutu
s

Mika

Bobik

Saba

Reks 

Pusia

Azor

Nora

Tofik

Nuka

Dino

Łat
ka

Cza
ruś

TRESURA 

To uczenie zwierząt przez 

tresera wykonywania 

określonych czynności 

na polecenie człowieka.

APORTOWANIE

To element tresury, głównie 

psów, polegający na rozkazie 

przyniesienia przez zwierzę 

rzuconego przedmiotu. 

RASY ROBIĄCE HAŁASY

Jedne rasy są bardziej milczące, a inne SZCZEKAJĄ chętnie i często. 

Regułą jest, że bardziej hałasują psy niewielkie wzrostem, jakby 

chciały wydać się groźniejsze. Przodują w tym: yorkshire terriery, 

owczarki szetlandzkie, sznaucery miniaturowe, jamniki, szpice, 

ratlerki i chihuahua (wymawia się: cziłała). Także owczarki 

niemieckie i collie (owczarki szkockie) robią dużą wrzawę, 

ale u nich można to ograniczyć za pomocą TRESURY.
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Książki serii rozbudzają w dzieciach ciekawość świata zwierząt i uczą szacunku dla przyrody. Oprócz intry-
gujących informacji Czytelnik znajdzie w nich wyjaśnienia nowych i trudnych pojęć oraz ciekawe zadania 
do samodzielnego wykonania. Jeśli odpowie poprawnie na pytania sprawdzające zamieszczone na końcu 
książki, otrzyma nagrodę – dyplom przyznawany przez Redakcję KLUBIKU ODKRYWCÓW!
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Przedstawiamy udomowionych przyjaciół człowieka, 
m.in.: koty, psy, króliki, papużki, chomiki, szynszyle, 
a nawet patyczaki. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego koty 
polują, psy szczekają, a chomiki chomikują, koniecznie 
zajrzyj do tej książki.

Zjawiska występujące w przyrodzie mogą Ci się wy-
dawać tajemnicze. Jeśli chcesz wiedzieć, jak powstaje 
tęcza, dlaczego wieje wiatr i skąd się biorą śnieżynki, 
koniecznie zajrzyj do tej książki.

Chaty, odzienie, broń  
ISBN 978-83-8036-283-3 

Paszcze, kły, szpony   
ISBN 978-83-8036-284-0 
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Królik miniaturowy to jedno 
z popularnych zwierzątek domowych. 
Jest wesoły, ciekawski i przyjacielski 
w stosunku do ludzi. Jego nazwa 
może wprowadzać w błąd, gdyż 
królik czasami osiąga spore rozmiary.

KRÓLIK MINIATURKA 
ZAMIAST KOCURKA

PARA DŁUGICH USZU, 
FUTERKO JAK Z PLUSZU
Królik ma długie uszy i świetny 
SŁUCH. Ruchliwy nosek wyczuwa 
najsubtelniejsze zapachy. Zwierzę 
porusza nim także wtedy, gdy jest 
zdenerwowane. Tylne nogi królika 
są znacznie dłuższe od przednich, 
dzięki czemu może on wykonywać 
podskoki i spore susy. Ma krótki, 
puszysty ogonek, którym macha 
na boki, gdy jest zniecierpliwiony.UZĘBIENIE ROŚNIE SZALENIE

Zęby królika rosną przez całe życie. Zwierzę musi je 
ciągle ŚCIERAĆ . Dlatego trzeba mu dawać gałązki drzew: 
jabłoni, brzozy, wierzby, lipy i leszczyny. Z przyjemnością 
będzie rozdrabniał je zębami na wiórki. Jeśli nie 
zapewnimy mu takich przekąsek, pogryzie wszystkie 
twarde przedmioty, które znajdą się w jego zasięgu. 

UZĘBIENIE
To komplet wszystkich zębów w jamie 

ustnej zwierzęcia lub człowieka. Osobniki 
należące do tej samej grupy, np. wszystkie króliki 

miniaturowe, mają takie samo uzębienie.

Muszę 
ścierać zęby.

uszy

oczy

nos

ogonekłapy

CHRUP, CHRUP. 
Lubię marchewkę.
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CO ZA POZA!
Czasem królik staje na tylnych 
łapach, prostując się i podnosząc 
wysoko łebek. Mówi się, 
że królik stoi słupka. To pozycja 
OBSERWATORA. Zwierzę wtedy 
widzi większy teren i lepiej łowi 
noskiem zapachy. Domowi pupile 
uczą się także stawać słupka, gdy 
proszą opiekuna o przysmak. 
O jaki przysmak prosi królik? 
Obrysuj jego kształt 
i pokoloruj rysunek.

ŻYCIE O ŚWICIE
Ulubione pory zabawy i posiłków 
królika to wczesny ranek oraz wczesny 
wieczór. Zwierzę jest wtedy najbardziej 
aktywne. Przy słabym świetle najlepiej 
też widzi. Królik należy do ZWIERZĄT 
ZMIERZCHOWYCH – lubi harcować 
o świcie i gdy zapada zmrok.

ZWIERZĘTA ZMIERZCHOWE
To takie zwierzęta, których 

aktywność przypada na świt 
i wczesny wieczór. Są to te pory 

dnia, w których naturalni wrogowie 
zwierząt zmierzchowych śpią.

SIANKO 
NA ŚNIADANKO
Królik żywi się głównie sianem 
(czyli suszoną trawą), ale 
nie gardzi też ziołami, sałatą, 
marchewką. Nie wolno karmić 
go chlebem, kukurydzą, 
grochem, mlekiem! Zwierzak 
długo PRZEŻUWA jedzenie, 
trze wówczas zębem o ząb 
i dzięki temu je ściera. 

To jest 
smaczne.

Nam już nie chce 
się spać.
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CZTERY KWARTAŁY TO ROK CAŁY

W naszym klimacie występują 4 główne 

pory roku: WIOSNA , LATO, JESIEŃ i ZIMA . 

Każda trwa 3 miesiące, czyli KWARTAŁ . 

Oznacza to, że na rok składa się 12 miesięcy.

Wiosna po zimie, 

jesień po lecie 

– pory roku następują 

po sobie zawsze 

w tej samej kolejności. 

Jak to się dzieje, 

że mamy różne 

pory roku?

PORY ROKU KRO
K PO KROKU

 Tak mój plac zabaw 

wygląda latem… 

a tak 

wygląda zimą.

WOKÓŁ SŁ
OŃCA KRĄŻY ZIEMIA 

I PORA ROKU SIĘ ZMIENIA

Zmiany PÓR ROKU to skutek ROCZNEJ 

WĘDRÓWKI Ziemi wokół Słońca. Gdy do 

określonego rejonu naszej planety dociera więcej 

promieni słonecznych, mamy ciepłą wiosnę i potem 

gorące lato. Kiedy promieni dociera coraz mniej, 

następuje chłodna jesień, a po niej zimna zima.

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

ZIMA

ROK

CZTERY PORY ROKU

W
IO

SN
A

LATO

JE
SI

EŃ

ZIMA
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ZWIERZĘTA WIOSNĄ
ZWIERZĘTA LATEM

ZWIERZĘTA JESIENIĄ
ZWIERZĘTA ZIMĄ

WYGLĄD ROŚLIN
Y OD WIOSNY DO ZIMY

Zmiany pór roku wpływają na życie roślin. Wczesną wiosną na drzewach i krzewach pojawiają 

się PĄCZKI, z których powstają LIŚCIE i KWIATY. Z ziemi kiełkują też trawy i inne rośliny. 

Latem roślinność bujnie się rozwija. Z kwiatów powstają OWOCE . Jesienią liście na drzewach 

zmieniają kolor, a potem opadają. Wyjątkiem są rośliny szpilkowe, które mają liście w postaci 

zielonych igiełek i nie tracą ich na zimę. Zimą rośliny odpoczywają.

ŻYCIE W PRZYRODZIE Z RYTMEM PÓR W ZGODZIE

Tryb życia zwierząt bytujących w naturze też jest dostosowany do 

kolejnych pór roku. Wiosną ptaki PRZYLATUJĄ z ciepłych krajów, 

wiją gniazda i składają jaja, z których wyklują się pisklęta. Śpiochy: 

niedźwiedzie, nietoperze, jeże, borsuki, susły, budzą się ze SNU 

ZIMOWEGO. Zwierzęta rozmnażają się i opiekują młodymi przez 

całe lato, gdy jest pod dostatkiem jedzenia. Jesienią niektóre ptaki 

wyruszają w podróż w cieplejsze rejony. Zwierzęta zmieniają futro na 

zimowe, gromadzą zapasy, niektóre zapadają w sen zimowy – HIBERNUJĄ .

HIBERNACJA

To długi sen zimowy 

pozwalający niektórym 

zwierzętom przeżyć 

w trudnych warunkach 

najzimniejszej pory roku. 

Może trwać od kilku tygodni 

nawet do pół roku.

OD WIOSNY DO ZIMY – WSZYSTKIE PORY ROKU LUBIMY

Przyjrzyj się rysunkom. Z jaką porą roku kojarzy ci się każdy z nich? 

Te wiosenne połącz zieloną linią z listkiem, letnie – żółtą linią ze słoneczkiem, 

jesienne – czerwoną linią z jabłuszkiem, a zimowe – niebieską linią ze śnieżynką.
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Rzeki tworzą drogi wodne dla transportu. 

barka

statek
38

BIEG RZEKITo kierunek, w którym 
płynie woda w rzece: od 

źródła, gdzie znajduje się 
początek rzeki, do jej 

ujścia, gdzie rzeka wpada 
do innej, większej rzeki, 

do jeziora lub do morza. 

Ludzie od wieków wykorzystują 

do swoich celów siłę płynącej wody. 

Jednak do dziś nie potrafią jej 

ujarzmić i dlatego nadal zdarzają 

się powodzie, które niszczą domy 

i zabierają ludziom dobytek.

O KORZYŚCIACH I SZKODACH, 
JAKIE NIESIE WODA

W górach można podziwiać 
wodospady. Tworzy je woda 

płynąca rzeką. Gdy napotka 
próg skalny, z hukiem spada w dół.

Woda napędza koło młyńskie. 

SIŁA STRUMIENIA 
ZIARNO W MĄKĘ 

ZMIENIAWielkie KOŁA MŁYNÓW 

wodnych są wprawiane w ruch przez wodę i napędzają 

mechanizm, który miele zboże na mąkę. To ekologiczny 

sposób korzystania z NATURALNEJ ENERGII.

BARKATo rodzaj statku 
o płaskim dnie. Barki 
służą do transportu 
towarów rzekami 

i najczęściej nie mają 
silnika, tylko płyną 
z biegiem rzeki.

TRANSPORT RZEKĄ 
– TANIO I DALEKOPo rzekach pływają barki wyładowane 

różnymi towarami: węglem, piaskiem, 

drewnem. Wykorzystanie rzek jako 

WODNEJ DROGI TRANSPORTU jest 

tanie, gdyż barki nie zużywają paliwa, 

tylko płyną z BIEGIEM rzeki. Statki 

kursujące po rzekach mogą przewozić 

ludzi. To ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA . 
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Podczas pobytu w górach warto 
obejrzeć sztuczne 

jezioro i wodospad 
przy elektrowni 

wodnej (na przykład 
w Solinie lub Jeleniej Górze).

39

MOKRĄ DROGĄ, CZYLI WODĄ
Znajdź drogę, którą każda barka podpłynie 

po swój załadunek. Kolor każdej barki jest taki 

jak kolor towaru dla niej przygotowanego.

NURT RZEKI
Ta część wody w rzece, która płynie 

najszybciej, tworzy nurt. Najszybszy 

nurt mają rzeki górskie.

NIE BĘDZIE POWODZI, 
GDY ZAPORA RZEKĘ 
PRZEGRODZINa rzekach, które mają szybki 

NURT, buduje się zapory. ZAPORA 

zatrzymuje wodę i tak powstaje duże 

sztuczne jezioro. Chroni to okolicę 

przed powodziami, ponieważ zostaje 

zgromadzony nadmiar wody, oraz 

przed suszą. Przy zaporze tworzy się 

też sztuczny wodospad. Może z niego 

korzystać ELEKTROWNIA WODNA . 

Wielka siła spadających mas wody 

porusza urządzenia wytwarzające prąd.

RÓŻNE POWODY WYSOKIEJ WODY

Przyczyną powodzi może być WEZBRANIE 

RZEKI. Nadmiar wody w rzece zwykle pochodzi 

ze zbyt obfitych i długotrwałych opadów 

deszczu. Powodzie zimowe zdarzają się, gdy 

lodowa kra utworzy zator na rzece. Wtedy woda 

rozlewa się po okolicy. Inną przyczyną powodzi 

są wiosenne roztopy. Gdy duże ilości śniegu 

szybko topnieją, woda nie wsiąka 

w zmarzniętą glebę, spływa do rzeki 

i powoduje jej wezbranie. 

AKWENTo zbiornik wodny. 
Akwenem może być jezioro, 

rzeka, morze i ocean.

 Podczas powodzi ekipy ratowników 

spieszą na ratunek ludziom i zwierzętom.

ZAMORSKIE PODRÓŻE PRZEZ AKWENY DUŻE

ŻEGLUGA MORSKA polega na przewożeniu ludzi 

i towarów statkami po akwenach mórz i oceanów. 

Zanim wynaleziono samoloty podróż statkiem często 

była jedyną możliwością dotarcia za morze.
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SIEDEM SKŁADNIKÓW SŁOŃCA PROMYKÓW
Jakiego koloru jest światło słoneczne? Jest BIAŁE . A raczej 
w takim kolorze je widzimy. W rzeczywistości składa się 
ono z promieni o kolorach tęczy. Jednak nasze oczy 
nie dostrzegają tych składników.

24

Wypatrujemy jej po letnim deszczu. 
Widzimy ją, ale nie możemy jej 
dotknąć, ponieważ jest jak obraz 
na ekranie w kinie. Co to takiego?

NAJPIERW BURZY HUK, 
Tęcza pojawia się 
na niebie zawsze 

naprzeciwko słońca.

fioletowy

granatowy

niebieski

zielony
żółty

pom
arańczowy

czerwony

KOLEJNO ODLICZ!
Tęcza składa się 
z SIEDMIU BARW, które 
wchodzą w skład światła. 
Kolory te są ułożone 
zawsze w tej samej 
kolejności: czerwony, 
pomarańczowy, żółty, 
zielony, niebieski, 
granatowy i fioletowy. 

Trzymam parasolkę 
nieruchomo, a ty 
widzisz wszystkie 

kolory tęczy.

Szybko kręcę 
parasolką, a tobie 

wydaje się, że parasolka 
jest biała.

POTEM TECZY ŁUK
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czerwony
pomarańczowy

żółty
zielony

niebieski
granatowy

fioletowy

po

biały promień 
słońca

kropla 
wody 

WIDOWISKO W WODOTRYSKU
Tęcza może pojawić się nie tylko na niebie, ale 
wszędzie tam, gdzie promienie słońca przechodzą 
przez krople wody: w fontannie, w pióropuszu 
wody z węża do podlewania ogrodu, w kroplach 
rosy. Nawet w szklanej, przezroczystej kulce, 
gdy padnie na nią światło słoneczne.

25

TĘCZOWE RYMOWANIE I KOLORÓW ZAPAMIĘTYWANIE
Pokoloruj tęczę, pamiętając, że pierwsza litera każdego wyrazu 
w rymowance jest także pierwszą literą nazwy kolejnego koloru tęczy. 

CZEMU
PATRZYSZ
ŻABKO
ZIELONA
NA
GRUBEGO
FILEMONA?

PRZEPIS NA TĘCZĘ
Aby powstała tęcza, promienie słońca muszą 
spotkać się z kroplami wody. Po burzy lub po 
silnym deszczu w powietrzu znajduje się mnóstwo 
drobnych kropelek. Jeśli słońce szybko wyjdzie zza 
chmur, na niebie pojawi się tęcza. Po chwili krople 
wyparowują lub opadają na ziemię i tęcza znika.

promień słońca 
rozdzielony 

na kolorowe smużki

OD ŚWIATŁA BIAŁEGO DO KOLOROWEGO
Kiedy promień przechodzi przez kroplę wody, rozdziela 
się na siedem barw. Jest to ROZSZCZEPIENIE światła. 
Kolorowe smużki odbijają się we wnętrzu każdej kropli 
jak w małym lusterku i na niebie tworzą barwny łuk. 

ROZSZCZEPIENIE
To rozdzielenie czegoś 

na składniki.

Jaka piękna 
tęcza powstała 
w kroplach wody!

Tecza_Wiatr_Sniezynki_sklad.indd   25 23.08.2017   09:42

Marta Maruszczak
Biolog i antropolog z wykształ-
cenia, studiowała też medy-
cynę. Pracuje jako dzienni-
karka. Napisała kilkanaście 
książek popularnonaukowych 
dla dociekliwych czytelników, 
młodszych i starszych, oraz 
poradników z dziedziny zdro-
wia, psychologii i wychowania. 
Prywatnie mama trojga dzieci, 
w tym bliźniaków, a z zamiło-
wania długodystansowa rowe-
rzystka i ogrodniczka.
Fot. Hanna Prus
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BAJKI CZYTAJKI  

Tekst: Beata Rojek 
Ilustracje: Marek Szal 
Format: 220 x 295 mm
Oprawa: miękka, brokat wybiórczy 
Objętość: 32 strony

Adaptacje klasycznych baśni dla dzieci, które zaczynają samodzielnie czytać. Dlatego w narracji użyto 
prostych słów, krótkich zdań i dużej czcionki. Ciekawa fabuła i barwne ilustracje rozwijają wyobraźnię 
dziecka. Dzięki pytaniom zawartym na ostatniej stronie rodzic może sprawdzić, czy dziecko zrozumiało 
treść bajki. 

Cena det. 9,99 zł 

Czerwony Kapturek  
ISBN 978-83-8036-224-6  

Jaś i Małgosia 
ISBN 978-83-8036-225-3  

Opowieść o Czerwonym Kapturku, który w drodze do babci spotyka złego wilka. Jaki finał będzie mieć 
ta historia? Poznaj nietypowe zakończenie przygód sympatycznej dziewczynki. 

Opowieść o rodzeństwie, które przez przypadek trafia do chatki złej Baby-Jagi. Poznajcie mrożącą krew 
w żyłach historię Jasia i Małgosi.

4

czerwony_kaptur_srodek.indd   4 2017-05-17   13:23:43

Pewnego dnia dziewczynka 
zapragnęła odwiedzić babcię,
która mieszkała sama po drugiej 
stronie lasu.
Przygotowała z mamą podarunek 
dla babci – koszyk z owocami 
i drożdżowym ciastem ze śliwkami.

5

czerwony_kaptur_srodek.indd   5 2017-05-17   13:23:46

Na podstawie baśni „Jaś i Małgosia”
Wilhelma Karla i Jacoba Ludwiga Karla Grimmów
według adaptacji Ewy Kubaczyk
Tekst i opracowanie redakcyjne: Beata Rojek
Korekta: Mirosława Kwiecińska, Joanna Wiśniewska
Ilustracje: Marek Szal
Projekt okładki i skład: Piotr Kozera

© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
e-mail: awm@morex.com.pl
www.awm.waw.pl

ISBN: 978-83-8036-224-6

WYDRUKOWANO W POLSCE

W serii:

1  Nr indeksu 417890

to seria klasycznych
opowiesci dla dzieci,

które zaczynaj¹
samodzielnie czytaæ. 

Proste s³owa, krótkie 
zdania i du¿e litery zachêcaj¹

do lektury ksi¹¿ki. 
 

Dziêki pytaniom zawartym
na ostatniej stronie rodzic

mo¿e sprawdziæ, czy dziecko
zrozumia³o tresæ bajki.

Pos³uchaj, jak czyta
Twoje dziecko.
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według adaptacji Ewy Kubaczyk
Tekst i opracowanie redakcyjne: Beata Rojek
Korekta: Mirosława Kwiecińska, Joanna Wiśniewska
Ilustracje: Marek Szal
Projekt okładki i skład: Piotr Kozera

© Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99, faks +48 22 720 34 91
e-mail: awm@morex.com.pl
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ISBN: 978-83-8036-225-3

WYDRUKOWANO W POLSCE

W serii:

2  Nr indeksu 417890
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Marek Szal
Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie i Wydziału Wystawiennic-
twa Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Jarosławiu. Od ponad dwudziestu lat ilustruje 
książki dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z wie-
loma polskimi i  zagranicznymi wydawnictwami. 
Zajmuje się też animacją. 
Fot. Dorota Narwojsz-Szal
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ZROBISZ TO SAM 

Autorzy: Joanna Tołłoczko, 
Piotr Syndoman 
Format: 215 x 275 mm
Oprawa: twarda z gąbką
Objętość: 48 stron

Seria składa się z książeczek zawierających różne propozycje niebanalnych ozdób, prezentów, ekspery-
mentów, przedmiotów codziennego użytku. Dzięki ilustrowanym zdjęciami instrukcjom krok po kroku 
dziecko będzie mogło samodzielne wykonać każdy projekt. 

Książka umili każdemu przedszkolakowi czas 
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. 
Dzięki czytelnym i prostym instrukcjom dziecko 
będzie mogło samodzielnie przygotować deko-
racje świąteczne. Satysfakcja murowana!

N

Cena det. 24,90 zł 

Joanna Tołłoczko 
Autorka licznych książek o tematyce poradniczej 
i  proekologicznej. Swoje marzenia z dzieciństwa, 
aby zostać scenografem i dekoratorem teatralnym, 
realizuje jako popularyzator prac od podstaw z naj-
młodszym pokoleniem i propagator zdrowego trybu 
życia. O sobie mówi: „Jestem najlepszym przykła-
dem, że nie święci garnki lepią”.
Fot. Piotr Syndoman

Piotr Syndoman
Miłośnik starej fotografii i malarstwa, a przez lata 
fotoreporter prasowy. Autor zdjęć do wielu książek 
i magazynów. Prywatnie podkreśla, że współpraca 
z wieloma znakomitymi specjalistami, z którymi 
miał szczęście pracować, dała mu więcej niż nie-
jedna szkoła.
Fot. Piotr Syndoman

RADA: Jeśli c
hcesz WYKONAĆ więcej niż 

jednego bałwanka, przygotuj więcej materiałów, 

powyższy spi
s wystarczy tylko

 na jednego.

Jak � wykonać Kidy zimą pojawia się pierwszy śnieg, 

wszystkie dzieci są ogromnie uradowane – ty zapewne 

również. Fajnie jest bawić się śnieżkami i ulepić ze śniegu 

pięknego bałwana z oczami i guzikami z kamyków, 

a nosem z marchewki. Niestety, śnieżnego bałwana 

nie można ustawić w domu, ponieważ by się roztopił. 

Można jednak mieć bałwanka ze… skarpetek. 

I my go wspólnie zrobimy.

Wykonaj krok po kroku

q Odetnij kawałek skarpetki, będzie ci potrzebna część z piętą. 

w Odwróć część skarpetki z piętą na lewą stronę i koniec 

(w miejscu cięcia) zwiąż nitką lub gumką. 

e Odwróć ją ponownie na prawą stronę i nasyp do skarpetki ryżu, 

prawie do pełna. 

r Zwiąż drugi koniec skarpetki (tam gdzie jest ściągacz), 

a następnie za pomocą nitki podziel bałwanka na 2 nierówne 

części. Dolna powinna być troszkę większa. 

t Z drugiej skarpetki odetnij górną część ze ściągaczem. 

Nałóż ją bałwankowi na głowę. Koniec zwiąż nitką. 

y Klejem przyklej pomponik jako nos, cekiny jako guziczki, 

a czarne koraliki jako oczy. Wstążeczkę (lub pasek z lcu) 

zawiąż bałwankowi na szyi, to będzie jego szaliczek.

Przygotuj materiały

ü białą skarpetkę (większa),

ü kolorową skarpetkę (mniejsza),

ü ryż, 1–1½ szklanki (w zależności 

od wielkości skarpetki),

ü kawałek wstążeczki lub pasek filcu,

ümałe czarne koraliki, 

ümały czerwony pomponik,

ü czarne lub kolorowe cekiny,

ü białą nitkę lub gumki recepturki,

ü klej, nożyczki.

q

w

e

Skarpetkowe

bałwanki

01-48 Dekoracje sklad.indd   30

30.08.2017   15:37

Efekt

31

Sk
ar

pe
tk

ow
e 

ba
łw

an
ki

 • 
DE

KO
RO

WA
NI

E 
DO

M
U

Bałwanki są doskonałą dekoracją pokoju dziecięcego. Postawione 

na biurku czy stoliku wprowadzą trochę zimowej, świątecznej atmos-

fery. Mogą być także ozdobą świątecznego stołu lub atrakcyjnym 

dodatkiem do gwiazdkowego prezentu.

r

t

y
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Jak � wykonać Jak już pewnie wiesz, piękne dekoracje świąteczne 

można wykonać z bardzo prostych materiałów, takich 

które są dostępne w domu. Używaliśmy już papieru, 

wstążeczek, torebek śniadaniowych, ziemniaków, 

kawałków koronki, makaronu, lasek cynamonu. 

Teraz spróbujemy wyczarować ozdoby ze zwykłego 

sznurka przy użyciu kleju, który może przygotować 

mama lub tata w domu.

Wykonaj krok po kroku

q Poproś kogoś dorosłego o przygotowanie klajstru, 
czyli kleju z mąki i wody. 

w Na brystolu połóż niewielki talerzyk i obrysuj go. 

e Wytnij kółko i przetnij je na pół. Połówkę kółka zwiń w stożek 
i sklej. Dodatkowo stożek obłóż folią spożywczą. 

r Część sznurka, którą wykorzystasz do owijania, zanurz w kleju 
z mąki i wody. 

t Wyjmij koniec sznurka z kleju i zacznij owijać nim stożek od góry. 

y Owijaj stożek sznurkiem dość gęsto, zmieniając kierunek owijania. 

u Gdy sznurek będzie już gęsto oplatał stożek, zostaw całość 
do wyschnięcia do następnego dnia. 

i Następnego dnia sznurkową choinkę delikatnie odklej od folii. 

o Kiedy choinka jest sztywna, możesz ją ozdobić, przyklejając kolo-
rowe gwiazdki lub cekiny.

Przygotuj materiały

ü cienki sznurek 
(może być również np. kordonek),
ü brystol (dowolnego koloru),
ü talerzyk, ołówek, nożyczki,
ü folię spożywczą,
ü kolorowe gwiazdki lub cekiny,
ü klajster 
(2 szklanki wody, ok. 400–500 ml, 
3 łyżki mąki ziemniaczanej, ok. 45 g).

w

Sznurkowe

choinki 

RADA: Stół, na którym będziesz 
wykonywać choinki, przykryj folią, 
aby zabezpieczyć go przed wodą.

PRZEPIS NA KLAJSTER:

• odlać małą ilość wody i wymieszać z mąką 

• pozostałą ilość wody zagotować

• do wrzącej wody dodać wymieszaną mąkę z wodą 

i chwilę pogotować, cały czas mieszając

• otrzymany klajster ostudzić

• jeśli powstały grudki, przetrzeć klajster 

przez sitko

RADA: zamiast klajstru można rozcieńczyć 
klej typu wikol, ale po wyschnięciu 

może być nieco widoczny.

q
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Sznurkowe choinki są doskonałą ozdobą stołu, ale można je też 
wykorzystać jako dekorację w inny sposób. Zależy to tylko od twojej 
kreatywności. Z pewnością nie zabraknie ci pomysłów.
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Jak � wykonać Czy wiesz, że światło świecy poprawia 
nastrój? Stwarza też wyjątkową atmosferę podczas 

świąt. Warto zatem przygotować na bożonarodzeniowy 

stół świecznik. Z czego go wykonać? Można wykorzystać 

naturalne materiały, np. szyszki. My użyjemy malutkich 
szyszek modrzewiowych. Pamiętaj, aby jesienią zebrać 

w lesie lub w parku trochę sosnowych i modrzewiowych 
szyszek, przydadzą się w domu do przygotowania dekoracji świątecznych.Wykonaj krok po kroku

q Nałóż trochę farby do miseczki. Zmocz pędzelek, 

nałóż na niego farbę i pomaluj brzegi szyszeczek. 

w Zanim farba wyschnie, posyp szyszki brokatem. 

Zostaw je do wyschnięcia na około 15 minut. 

e Sprawdź, ile miejsca na papierowym talerzu zajmie świeczka 

w osłonce. Możesz obrysować dno osłonki na talerzu, aby 

po przyklejeniu szyszek było na nią odpowiednio dużo miejsca.

r Nakładaj na papierowy talerzyk dookoła spore krople kleju 

i przyklejaj pomalowane szyszki jedna koło drugiej. 

Odstaw do wyschnięcia na mniej więcej 1 godzinę. 

t W środek wstaw świeczkę w osłonce. 

Przygotuj materiały
ü nieduży kolorowy talerz papierowy,
ü kilkanaście małych szyszek, 
najlepiej modrzewiowych,ü białą farbę plakatową, najlepiej w tubce,ü klej typu wikol lub magic,ü pędzelek,ü złoty brokat,ü małą świeczkę w szklanej (lub innej) 

osłonce.

Szyszkowy 

świecznik

q

w

re

t

Uwaga! Pamiętaj, aby świeczkę zapalił 
ktoś dorosły. Ogień jest niebezpieczny 

i może spowodować pożar.
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Przygotowany świecznik możesz postawić na świątecznie nakrytym 

stole. Jeśli rodzice planują gościć dużo osób i stół będzie większy, 

możesz przygotować kilka szyszkowych świeczników i ustawić je 

w różnych miejscach stołu.
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DYPLOM

zostaje

tytuł przyznajedata

Redakcja serii
„Zrobisz to sam”

(imię i nazwisko dziecka)

MISTRZEM 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH

ZROBISZ SAM

01-48 Dekoracje sklad.indd   47 30.08.2017   15:37

Dekoracje świąteczne 
ISBN  978-83-8036-258-1 

Eksperymenty   
ISBN 978-83-8036-259-8

Prezenty   
ISBN 978-83-8036-282-6 

W przygotowaniu W przygotowaniu
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POŁĄCZ KROPKI

Ilustracje: Maria Treter 
Format: 210 x 210 mm
Oprawa: miękka, zaokrąglone rogi
Objętość: 36 stron

Po połączeniu wszystkich kropek w kolejności zgodnej z właściwym szeregowaniem liczb dziecko zobaczy 
kształty ukrytych obiektów. Gotowe rysunki może pokolorować według sugestii zawartych na ilustracjach. 
A nazwy obiektów określi nie tylko na podstawie rysunku, lecz także wesołej rymowanki – zagadki towarzy-
szącej każdej ilustracji.

Cena det. 7,99 zł 
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W zoo  
Tekst:  
Katarzyna Nowakowska 
Beata Rojek
ISBN 978-83-8036-221-5  

Nad morzem 
Tekst: Joanna Wiśniewska
ISBN 978-83-8036-260-4 

Na wsi 
Tekst: Beata Rojek

ISBN 978-83-8036-222-2 

W lesie 
Tekst: Mirosława Kwiecińska

ISBN 978-83-8036-261-1 

N
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DLA BYSTRZAKÓW 

Format: 210 x 245 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 80 stron + skrzydełko okładki

Publikacje przeznaczone dla dzieci, które lubią łamigłówki i ćwiczenia umysłowe. W każdej książce są 
przeróżne typy zadań: labirynty, sudoku, szukanie różnic, określanie czasu, wykreślanki słowne, rozsy-
panki, łączenie kropek, krzyżówki, rebusy itp. Polecenia dotyczą ciekawych, bliskich dziecku tematów, 
mają różny stopień trudności (najtrudniejsze są oznaczone jako „Zadanie mistrza”) i tylko od dziecka 
zależy, które z nich zechce wykonać. Cena det. 9,99 zł 

200 zagadek  
ISBN  978-83-8036-140-9 

202 zagadki 
ISBN  978-83-8036-158-4 

204 zagadki 
ISBN  978-83-8036-169-0

206 zagadek 
ISBN  978-83-8036-188-1

N

N

N

ROZWIĄZUJĘ I ZGADUJĘ   

Ilustracje: Jolanta Czarnecka 
Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
błyszczącą folią
Objętość: 80 stron

Książeczki z tej serii zawierają labirynty, rebusy, znajdowanie podobieństw i różnic, rysowanie według 
wzoru, dodawanie, poznawanie liter oraz mnóstwo innych, ciekawych zabaw i zagadek, a dodatkowo 
wiele ilustracji do samodzielnego kolorowania! 80 stron wspaniałej zabawy! A ponadto: 
• kształcenie umiejętności myślenia i kojarzenia
• ćwiczenie spostrzegawczości
• doskonała pomoc w nauce dodawania i pisania

Cena det. 9,90 zł 

101 zadań 
ISBN 978-83-7250-517-0

102 zadania 
ISBN 978-83-7250-518-7

103 zadania 
ISBN 978-83-7250-519-4

105 zadań 
ISBN 978-83-7250-558-3

106 zadań 
ISBN 978-83-7250-559-0

104 zadania 
ISBN 978-83-7250-557-6

3+ 3+

3+3+

ROZWIĄZUJĘ I ZGADUJĘ   HIT!
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Zwierzęta  
ISBN 978-83-7250-616-0

Podróż  
ISBN 978-83-7250-696-2

Na łące  
ISBN 978-83-7250-666-5 

ORIGAMI DLA DZIECI

MASZYNY BUDOWLANE I INNE POJAZDY

Format: 250 x 240 mm
Oprawa: miękka, tytuł uszlachetniony 
kolorową folią
Objętość: 96 stron (w tym 8 stron  
z kolorowymi papierami)

Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią
Objętość: 48 stron + 8 kart z naklejkami

Czytaj, poznawaj zwierzęta, składaj modele!
W każdej książce przedstawiamy ciekawą bajkę z innym bohaterem. Czy jesteś gotowy, by poznać 
ich przygody? Przepiękne, radosne ilustracje zachwycą każde dziecko. Dodatkowo w każdym tytule 
prezentujemy 20 modeli origami wraz ze specjalnymi papierami dostosowanymi do każdego modelu. 
Nauczysz się składać, krok po kroku, zwierzątka występujące w bajce, a potem... możesz wymyślać ich 
dalsze przygody!

Ciekawostki, ważne informacje, a do tego łamigłówki, puzzle, labirynty i zadania z naklejkami.

Cena det. 19,90 zł

Cena det. 20,00 zł

Maszyny budowlane 
Wszystko o maszynach bu-
dowlanych i ciężarówkach. 
Dźwigi, walce, buldożery, 
koparki, spychacze oraz 
wywrotki i cysterny nie będą 
miały przed Tobą tajemnic. 

ISBN 978-83-7250-817-1

Traktory i kombajny 
Wszystko o traktorach, cią-
gnikach, kombajnach i  in-
nych maszynach rolniczych. 

ISBN 987-83-7250-878-2 

6

rura
wydechowakierownica

fotel kierowcy
silnik

oświetlenie

przeciwwaga
(specjalne
obciążenie

przodu
traktora)

koła skrętne przednie
(o mniejszej średnicy)

koła napędowe tylne
(o większej średnicy)

Traktory różnią się między sobą w zależności od przeznaczenia.

Mają jednak wiele charakterystycznych wspólnych cech.

Przyklej brakujący traktor. Jak myślisz, który traktor ma największą moc? Uszereguj je od najmniejszego (1) 
do największego (3), zgodnie z wielkością i mocą traktora. Przyklej odpowiednie liczby w kolorowe koła.

kl b

Czego tu brakuje? 
Poszukaj w naklejkach 
brakujących elementów
traktora i naklej je.

Traktory2w.indd   6 2013-09-06   08:15:39

7

oszklona kabina

zaczep
dodatkowego
wyposażeniaN

iektóre traktory są wyposażone w ogrzewaną i klimatyzowaną kabinę.

Z naklejkowych puzzli ułóż 
obrazek wnętrza kabiny traktora.

kl k
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ow

nica
 tra

kto
ra

Traktory2w.indd   7 2013-09-06   08:16:03

6

Uzupełnij 
obrazek

naklejkami
według 
wzoru.

wałek łyżki

wysięgnik

wałek ramienia

kabina

silnik

wałek wysięgnika

ramię

gąsienice

łyżka

zęby

To maszyny do wykonywania wykopów.

Do kopania
i przesypywania 
służą koparkom

 łyżki.

MaszynyBudowlane.indd   6 2013-04-16   12:43:57

7

Znajdź 
wśród naklejek 
odpowiednie 
kolory i wklej
według wzoru 
w zaznaczone

miejsca.

żółty
zielony

f i o
l e

t o
wy

pom
arańczowy

niebieski

aaaaaaazzzzzzzzwiiiiiiiijjjjjj kkkkkkkkooooolllllllorrrrrrrryyyyyyykkkkkkkkooooopppppppaarrrrrrrekkkkkkk.

różowy

MaszynyBudowlane.indd   7 2013-04-16   12:44:30

HIT!
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ŚWIAT PRZYRODY

DETEKTYW PRZYRODY

MAŁY OBSERWATOR PRZYRODY

Tekst i ilustracje: Robert Dzwonkowski 
Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 48 stron + 8 kart z naklejkami

Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka klejona, uszlachetniona
Objętość: 48 stron + 8 kart z naklejkami

Zagadki dla poszukiwaczy przygód i miłośników przyrody. Gdy dziecko poprawnie odpowie na pytania 
i wykona zadania w lupkach, otrzyma w nagrodę naklejki.

Seria dla wszystkich dociekliwych dzieci.  
Czytaj o zwierzętach i roślinach! Rozwiązuj zagadki! Wklejaj naklejki!

Znakomita zabawa: labirynty, puzzle, wyszukiwanie różnic, liczenie. A do tego mnóstwo naklejek zwierząt i roślin do uzupełnienia.

Cena det. 20,00 zł Cena det. 20,00 zł Cena det. 20,00 zł Cena det. 20,00 zł 

Cena det. 20,00 zł 

Cena det. 20,00 zł 

Zwierzaki cudaki
Format: 200 x 275 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 40 stron+  
6 kart z naklejkami 

ISBN 978-83-7250-908-6 

Domy zwierząt 
Tekst i ilustracje: Robert 
Dzwonkowski 
Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 48 stron +  
8 kart z naklejkami 

ISBN  978-83-8036-181-2  

Zwierzęta Polski 
Tekst i ilustracje: Robert 
Dzwonkowski 
Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 48 stron+  
8 kart z naklejkami 

ISBN 978-83-7250-502-6  

Łąka, pole, las
ISBN 978-83-7250-827-0

Góry, jaskinie
ISBN 978-83-7250-857-7 

Morze, jezioro, rzeka
ISBN 978-83-7250-850-8

Miasto, park, zoo
ISBN 978-83-7250-896-6 

Gospodarstwo 
wiejskie
Tekst i ilustracje: Robert 
Dzwonkowski 
Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 48 stron +  
8 kart z naklejkami
ISBN 978-83-7250-792-1

Cztery pory roku
ISBN 978-83-7250-859-1  

Barwy natury 
ISBN 978-83-7250-977-2 

Lotnicy mali i duzi
ISBN 978-83-7250-975-8 

Mowa zwierząt
ISBN 978-83-7250-995-6 

N
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Drapieżcy i ofiary
ISBN 978-83-7250-996-3

Zwierzęta
ISBN 978-83-8036-016-7

Wędrówki zwierząt  
ISBN 978-83-8036-000-6

Przyroda
ISBN 978-83-8036-057-0

BĄDŹ ODKRYWCĄ 

FAKTY, CIEKAWOSTKI, QUIZ

Tekst i ilustracje: Robert Dzwonkowski 
Format: 210 x 270 mm
Oprawa: twarda
Objętość: 48 stron

Tekst i ilustracje: Robert Dzwonkowski 
Format: 210 x 270 mm
Oprawa: twarda
Objętość: 32 strony

Odkryj tajemniczy świat przyrody! Dowiedz się, w  jaki sposób zwierzęta polują na swoje ofiary i  jak 
się bronią. Sprawdź, które rośliny przemieszczają się na duże dystanse. Zostań towarzyszem podróży 
jaskółek. Zajrzyj w paszczę krokodyla, poznaj zwyczaje skorpionów, naucz się rozpoznawać barszcz 
Sosnowskiego i stań oko w oko z groźną ośmiornicą. W książkach z serii znajdziesz mnóstwo informacji 
dotyczących drapieżnych zwierząt i trujących roślin, a także poznasz trasy, które pokonują zwierzęta na 
całym świecie.
Poznaj fascynujące zwierzęta i rośliny. Starannie dobrane piękne zdjęcia oraz ciekawostki przeniosą cię 
w świat, którego nie znasz!

Czy sarna to żona jelenia? Co piszczy w trawie? Kiedy kameleon zmienia kolor? W jaki sposób rośliny 
się przemieszczają?
Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w ksiażkach serii. Dowiesz się, jakie zwierzęta można 
spotkać w mieście, na łące, w lesie, nad wodą i w górach. Odpowiadaj na pytania zamieszczone na 
kartkach z notatnika – na bieżąco sprawdzisz, co udało się zapamiętać! Po przeczytaniu całej książki 
rozwiąż quiz! Teraz jesteś prawdziwym przyrodnikiem z notatnikiem! Poznawaj ciekawostki o przyrodzie 
i rozwiązuj zagadki!

Cena det. 12,90 zł 

Cena det. 12,90 zł 

ZWIERZĘTA ŚWIATA 

Tekst i ilustracje: Robert Dzwonkowski 
Format: 185 x 220 mm
Oprawa: zintegrowana, tytuł 
uszlachetniony kolorową folią
Objętość: 320 stron

• Książka przedstawia fascynujące zwierzęta żyjące na poszczególnych kontynentach, a także 
w morzach i oceanach.

• Każdy rozdział uwzględnia systematyczny podział na: ssaki, ptaki, płazy i gady, ryby oraz 
bezkręgowce.

• Fakty i ciekawostki z życia zwierząt wzbogacają niezwykle realistyczne ilustracje.
• Publikacja rozbudza zainteresowanie światem przyrody.

N

Cena det. 39,90 zł

Zwierzęta świata 
ISBN 978-83-7250-294-9

Robert Dzwonkowski 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 
30 lat ilustruje książki dla dzieci, podręczniki, encyklo-
pedie, czasopisma i pomoce dydaktyczne. Zwierzęta 
i rośliny rysuje na podstawie naturalnych okazów. W 
dorobku ma kilkaset publikacji oraz około dwudziestu 
projektów samodzielnie napisanych, zilustrowanych 
i  pracowanych graficznie. Za swoją działalność ilu-
stracyjną został trzykrotnie nagrodzony przez ministra 
środowiska. 
Maluje też obrazy. Jego prace były prezentowane na 
kilkudziesięciu wystawach zarówno malarstwa, jak i ilu-
stracji w Polsce i za granicą. 
Fot. Robert Dzwonkowski
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MALOWANY ŚWIAT 

Ilustracje: Mariola Budek 
Format: 260 x 250 mm 
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 56 stron

Strony nabiorą takiego koloru, na jaki się zdecydujesz. Używaj kredek, flamastrów i farb, a przede 
wszystkim wyobraźni! Pomyśl, kogo chcesz obdarować swoim dziełem. Każdą stronę można bezpiecz-
nie wyciąć z książki, oprawić i podziwiać w dowolnym miejscu. Dobrej zabawy! Udanych podróży po 
krainie wyobraźni. 

Cena det. 19,90 zł

Cena det. 32,90 zł

Survival
ISBN 978-83-7250-620-7

SURVIVAL

PAPIEROWE SAMOLOTY

Format: 185 x 190 mm
Oprawa: miękka, 
uszlachetniona tłoczeniem, 
lakierem i błyszczącymi 
elementami, zaokrąglone rogi 
Objętość: 144 strony

Tekst: Ken Blackburn, 
Jeff Lammers
Ilustracje: David Allen 
Format: 216 x 270 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 254 stron, w tym 
174 strony perforowanego, 
kolorowego papieru do 
składania

To poradnik dla współczesnego bohatera. W książce 
znajdziesz informacje:
• jak przeżyć katastrofę morską 
• jak rozpalić ognisko przy użyciu czekolady 
• jak wyleczyć odmrożenie 
• jak radzić sobie w dżungli 

Wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby przetrwać  
w sytuacjach nieprzewidywalnych.

Doskonała kolekcja modeli, które sprawią radość zarówno  
początkującym, jak i  doświadczonym pilotom papierowych  
samolotów.

Kraina baśni 
ISBN 978-83-8036-085-3  

Malowany świat zwierząt 
ISBN 978-83-8036-084-6  

Papierowe samoloty
ISBN 978-83-7250-717-4

Cena det. 7,99 zł 
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SZKOŁA ORIGAMI

STAR WARS ORIGAMI

ORIGAMI 

Format: 205 x 185 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 184 stron (w tym 132 strony 
kolorowych papierów)

Format: 215 x 205 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona
Objętość: 416 stron,  
w tym 144 strony z perforacją

Chcesz przeżyć niezwykłe przygody, nie ruszając się z domu? Wystarczą zwykłe kartki papieru! Wszystko 
jest możliwe dzięki naszej serii! Poznaj fantastyczne modele origami podzielone pod względem trudno-
ści wykonania na pięć poziomów. Złożenie każdego modelu jest bardzo łatwe dzięki prostym opisom 
i rysunkom krok po kroku. 

Prezentujemy 36 modeli origami, z których 
stworzysz własną galaktykę, wzorowaną na 
„Gwiezdnych Wojnach”! 
Są tu bohaterowie, statki, droidy i  różne ro-
dzaje broni! 
Modele zostały zaprojektowane przez Chrisa 
Alexandra – mistrza origami w  świecie Star 
Wars.
Szczegółowo, krok po kroku, zagięcie po za-
gięciu, opisujemy wykonanie każdego mode-
lu i prezentujemy jego zdjęcie.
72 kolorowe, zaskakujące, cieszące oczy 
i  dostosowane do modeli papiery zapewnią 
prawdziwą zabawę, a Twoje modele będą 
wyglądały jak żywe! Książkę wzbogacają też 
zdjęcia z filmu.

Cena det. 15,90 zł

Cena det. 49,00 zł

Cena det. 36,00 złCena det. 36,00 zł

Świat origami
Format: 220 x 210 mm
Oprawa: miękka, 
lakierowana
Objętość: 368 stron,  
w tym 248 stron 
kolorowych papierów
ISBN 978-83-7250-576-7

Origami 
Zabawa dla każdego

Format: 215 x 205 mm
Oprawa: miękka, 

lakierowana
Objętość: 368 stron,  

w tym 104 arkusze 
papierów do składania

ISBN 978-83-7250-611-5

Szkoła origami 1 
Zwierzątka
ISBN 978-83-7250-707-5

Szkoła origami 3 
Stroje i ozdoby
ISBN 978-83-7250-725-9

Szkoła origami 2 
Przygoda 
ISBN 978-83-7250-724-2

Szkoła origami 4 
Zabawa 
ISBN 978-83-7250-726-6

Zostań mistrzem origami!
Składaj origami razem z nami! Poprowadzimy Cię krok po kroku, za-
gięcie po zagięciu, od najprostszych, przez średnio trudne, do skompli-
kowanych modeli. Dzięki origami rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną, 
zdolności manualne, logiczne myślenie, systematyczność, pamięć, 
wrażliwość i koncentrację!
• 64 modele origami według czterostopniowej skali trudności 
• 248 stron dostosowanych do modeli kolorowych papierów

Prezentujemy 57 modeli origami: klasycznych i współczesnych, o róż-
nym stopniu trudności. Autorka prowadzi nas lekko i z humorem przez 
labirynt poleceń: zagnij, rozprostuj, odwróć, przetnij, dmuchnij…  
Origami to szkoła cierpliwości i  sztuka radości. A w  czym tkwi owa 
prawdziwa radość składania? W okrzyku: „Ale cudo!”, gdy wykonasz 
już ostatnie zagięcie!

ISBN 978-83-7250-832-4 

HIT!
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KOLOROWE BOŻE NARODZENIE 

Ilustracje: Marzena Ćwik 
Format: 195 x 265  mm 
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 24 strony + naklejki

Dzięki serii dzieci trenują umiejętności manualne, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, ćwiczą 
spostrzegawczość, poznają świąteczne zwyczaje, świetnie się bawią. W książkach znajdują się piękne 
kolorowanki, różnorodne łamigłówki oraz mnóstwo naklejek.

N

Cena det. 9,99 zł 

Idą święta  
ISBN  978-83-8036-266-6 

Już święta   
ISBN  978-83-8036-267-3  

Zima w lesie

14
Znajdź 10 różnic między obrazkami i zaznacz je, np. za pomocą kółka z numerem. Policz bombki każdego rodzaju i wpisz odpowiednią liczbę w okienko. 

Gwiazdki, serca i zygzaki

15

Z prezentami w drogę! 

16

Poprowadź Świętego Mikołaja, tak aby mógł zostawić
prezenty pod choinką.
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Pokoloruj rysunek według kodu.

Niespodzianki w skarpetach

17

Gwiazdka   
ISBN 978-83-7250-961-1  

Wesoła zima 
ISBN 978-83-7250-892-8 

Wesołych Świąt 
ISBN 978-83-7250-970-3  

Zima   
ISBN 978-83-7250-962-8  

Święta    
ISBN 978-83-7250-954-3   

Cena det. 7,99 zł Cena det. 6,99 zł

Cena det. 6,99 złCena det. 7,99 zł

Cena det. 9,90 zł
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NAKLEJ, WYTNIJ, POMALUJ

Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
Objętość: 16 stron + naklejki + wkładka 
z ozdobami

Dzięki zawartym w książkach zadaniom wyczarujesz ozdoby choinkowe, maskę karnawałową, wiosenne 
dekoracje: zawieszki z motylkami na okno, dekoracje na wielkanocny stół i wiele innych. Seria „Naklej, 
wytnij, pomaluj” to dużo ciekawych zabaw i zagadek wiosennych, jesiennych, zimowych i świątecznych, 
a dodatkowo wiele elementów do wycinania i mnóstwo naklejek!

Cena det. 9,99 zł 

Zima z bałwankiem
ISBN 978-83-7250-950-5  

Nadchodzą święta 
ISBN  978-83-8036-274-1           

Zima z Mikołajem
ISBN 978-83-7250-893-5 

Święta z Mikołajem 
ISBN 978-83-8036-033-4 

Wesołe Święta 
ISBN 978-83-8036-118-8 

N
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NAKLEJ, WYTNIJ, POMALUJ

Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
Objętość: 16 stron + naklejki + wkładka 
z ozdobami

Seria edukacyjna dla dzieci w wieku 4–6 lat:
• rozwija umiejętność myślenia i kojarzenia
• ćwiczy spostrzegawczość i kreatywność
• pomaga w nauce liczenia i pisania
• sprawia, że czas płynie w atmosferze dobrej zabawy

Cena det. 9,99 zł 

Radosna wiosna 
ISBN  978-83-8036-125-6            

Wiosna z zajączkiem 
ISBN 978-83-7250-980-2

Witaj, wiosno!  
ISBN 978-83-8036-043-3

Jesień z Jeżykiem
ISBN 978-83-8036-036-5

N
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PUBLIKACJE DR JADWIGI GÓRNICKIEJ 

Apteka natury 
Poradnik zdrowia
Format: 160 x 235 mm 
Oprawa: twarda, szyta
Objętość: 631 stron
ISBN 978-83-7250-596-5

Zdrowie przez dotyk
Format: 160 x 235 mm
Oprawa: twarda, szyta
Objętość: 168 stron + 4 strony 
kolorowej wkładki
ISBN 978-83-7250-597-2

Na zdrowie 
Porady dr Górnickiej
Tekst: dr Jadwiga Górnicka,
Sabina Zwolińska-Kańtoch
Format: 160 x 235 mm 
Oprawa: twarda, szyta
Objętość: 424 strony
ISBN 978-83-7250-343-5

• kompleksowy poradnik dla zdrowych i chorych
• naturalne metody terapii, takie jak: ziołolecznictwo, sokoterapia, 

apiterapia, argilloterapia, masaże
• obszerny dział poświęcony żywieniu, dietom, zastosowaniu wita-

min, makro- i mikropierwiastków

• tajniki masażu zdrowotnego: akupresury stóp i japońskiego masa-
żu shiatsu oraz innych form masażu

• dokładne opisy sposobu masowania oraz rysunki wskazujące 
punkty nacisku pomagające w samodzielnym wykonaniu masażu

• opisy typowo kobiecych lub męskich schorzeń, przyczyny chorób, 
sprawdzone metody leczenia i zapobiegania im

• odpowiedzi na listy pacjentów w sprawie konkretnych schorzeń
• opisy chorób serca i układu krążenia, schorzeń układu oddecho-

wego, chorób nerek i pęcherza moczowego i innych problemów 
zdrowotnych

• nowoczesne kompendium wiedzy o naturalnych metodach lecze-
nia i zapobiegania chorobom

• informacje nt. prawidłowego odżywiania z zastosowaniem sokote-
rapii i gotowania na parze oraz skuteczne diety odchudzające

• opisy konkretnych schorzeń i sposoby ich leczenia
• przepisy na domowe napary i nalewki

Bądź zdrowa
Format: 165 x 240
Oprawa: twarda, szyta 
Objętość: 264 strony
ISBN 978-83-7250-496-8

Bądź zdrowy 
Format: 165 x 240
Oprawa: twarda, szyta 
Objętość: 272 strony
ISBN 978-83-7250-585-9

Porady  
– odpowiadam na listy 
Format: 160 x 235 mm
Oprawa: twarda, szyta
Objętość: 192 strony
ISBN 978-83-7250-728-0

Cena det. 39,90 zł

Cena det. 24,90 zł

Cena det. 29,90 zł Cena det. 29,90 zł

Cena det. 29,90 zł

Cena det. 24,90 zł

Cena det. 34,90 zł

Jak jeść zdrowo!
Zasady dobrego odżywiania 
120 przepisów kulinarnych

Format: 160 x 235 mm
Oprawa: twarda, szyta
Objętość: 280 stron
ISBN 978-83-7250-816-4  

• skuteczne diety odchudzające i oczyszczające
• dieta antycholesterolowa 
• cenne właściwości lecznicze soków, serwatki, oleju lnianego, octu 

jabłkowego, miodu i innych produktów 
• 120 przepisów na zdrowe i smaczne potrawy, napoje i herbatki 

ziołowe

dr Jadwiga Górnicka
Lekarz medycyny, wybitna specjalistka chorób wewnętrznych i medycyny naturalnej w Polsce. W swojej blisko sześćdziesięcioletniej praktyce zawodowej 
wyleczyła tysiące pacjentów metodami naturalnymi. Popularyzatorka wiedzy o medycynie niekonwencjonalnej i potrzebie życia w zgodzie z naturą. 
Autorka wielu książek, popularnego cyklu „Dr Jadwiga Górnicka radzi” w miesięczniku „Moje Zdrowie” oraz artykułów w licznych czasopismach, m.in. 
w „Magazynie Rodzinnym”, „Wiadomościach Zielarskich”, „TIM – Twoim Ilustrowanym Magazynie”, „Pani Domu”.

HIT!
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Mądre odchudzanie
• odpowiedzi na pytania: Jak 

skutecznie schudnąć i zachować 
ładną sylwetkę? Jak uniknąć 
efektu jo-jo? Co to znaczy 
zdrowe odżywianie? 

• przepisy na skuteczne diety
• program ćwiczeń 

odchudzająco-wzmacniających
• porady na temat pielęgnacji 

ciała podczas odchudzania

ISBN 978-83-7250-922-2

Naturalne sposoby 
na zdrowie
• odpowiedzi na pytania: Po co 

nam propolis i pyłek pszczeli? 
Na czym polega dieta Budwigo-
wa oparta na oleju lnianym?  

• lecznicze właściwości prostych 
i dostępnych produktów, takich 
jak ocet jabłkowy, olej rycynowy, 
kapusta

• tajemnice apiterapii, czyli nie tyl-
ko miód cię wyleczy

• glinkoterapia
• zapomniane zioła szwedzkie

ISBN 978-83-7250-958-1

Chcę żyć zdrowo!
• naturalne sposoby na 

przeciwdziałanie zmęczeniu 
i wyczerpaniu

• proste metody hartowania  
organizmu

• ćwiczenia wzmacniające  
odporność

• wykaz badań profilaktycznych
• techniki i ćwiczenia relaksacyjne

ISBN 978-83-7250-959-8

Wybieram zdrowie
• porady dotyczące odpowiedniego oddychania, odżywiania 

i oczyszczania organizmu z toksyn
• nowe techniki masażu shiatsu
• ćwiczenia poprawiające pracę mózgu
• podstawy hydroterapii
• dekalog długowieczności

ISBN 978-83-7250-960-4

Nie daj się przeziębieniu!
• odpowiedzi na pytania: Jak 

skutecznie wyleczyć przeziębie-
nie i grypę? Jak się nie zarazić? 
Co pomoże na kaszel, katar, 
chrypkę i na gorączkę? 

• stawianie baniek
• masaże lecznicze na katar, kaszel 

i chrypkę
• ziołowe specyfiki rozgrzewające, 

wykrztuśne i przeciwgorączkowe
• dieta wzmacniająca odporność

Objętość: 104 strony
ISBN 978-83-7250-957-4

RECEPTURY NATURY

Tekst: dr Jadwiga Górnicka
Format: 160 x 235 mm 
Oprawa: miękka, klejona, uszlachetniona
Objętość: 120 stron

Cena det. 14,90 zł

Dr Jadwiga Górnicka przedstawia proste, skuteczne metody zapobiegania chorobom, dzięki którym 
dożyjemy długich lat w zdrowiu i pełni sił. Autorka sięga po naturalne środki: zioła i inne rośliny, 
produkty pszczele, oleje, glinkę itp. Opisuje skuteczne masaże – shiatsu i akupresurę. Przedstawia też 
własne zdanie – jako wybitnego lekarza naturalisty i chorób wewnętrznych – na temat nowych trendów 
w medycynie naturalnej.
Kolejne tomy zawierają ponad sto kolorowych stron konkretnych informacji do wykorzystania dla 
każdego z nas, napisanych prostym, zrozumiałym językiem.
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BIBLIOTEKA ZDROWIA 

Tekst: dr Jadwiga Górnicka
Format: 150 x 210 mm
Oprawa: miękka, klejona

Naturalne metody leczenia i porady sprawdzone przez dr Jadwigę Górnicką pozwolą cieszyć się 
zdrowiem przez długie lata!

Kuracje oczyszczające
• dieta ryżowa
• posty i głodówki
• kuracja oczyszczająca wątrobę
• sokoterapia

Objętość: 120 stron
ISBN 978-83-7250-579-8

Wzmacnianie organizmu  
• proste metody hartowania 

organizmu
• ćwiczenia wzmacniające 

odporność

Objętość: 120 stron
ISBN 978-83-7250-651-1

Nalewki i receptury ziołowe 
• nalewki i wina
• octy, oleje i maści
• soki i syropy
• herbatki i napary ziołowe

Objętość: 136 stron
ISBN 978-83-7250-598-9

Leki z ogrodu 
• jak mądrze korzystać z ziół
• co to są napary, odwary, 

maceraty oraz jak i kiedy je 
stosować

Objętość: 132 strony
ISBN 978-83-7250-650-4

Cena det. 9,99 zł 

Choroby układu  
krążenia   
• jak obniżyć poziom cholestero-

lu odpowiednią dietą
• jak zwalczyć nadciśnienie 

masażami

Objętość: 120 stron
ISBN 978-83-7250-720-4

Bóle kręgosłupa  
i stawów  
• cenne porady profilaktyczne
• ćwiczenia na bolące stawy 

i kręgosłup
• przepisy na skuteczne masaże

Objętość: 112 stron
ISBN 978-83-7250-608-5

Choroby układu 
pokarmowego  
• cenne porady profilaktyczne
• mieszanki ziołowe na lepsze 

trawienie i na zaparcia oraz 
pobudzające pracę jelit

Objętość: 148 stron
ISBN 978-83-7250-702-0

Choroby układu  
oddechowego  
• przepisy na skuteczne masaże
• ćwiczenia głębokiego oddychania
• sprawdzone sposoby na katar, 

kaszel i chrypkę

Objętość: 120 stron
ISBN 978-83-7250-703-7

Choroby układu 
moczowego
• skuteczne masaże  

i nasiadówki 
• zioła moczopędne
• dieta przy niewydolności 

nerek
• ćwiczenia dla osób ze 

schorzeniami prostaty

Objętość: 112  stron
ISBN 978-83-7250-753-2
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DR JADWIGA GÓRNICKA POLECA 

Tekst: Giuseppe Maffeis 
Format: 160 x 235 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 164 strony

Cena det. 14,90 zł

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze 
specyfikami, które potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. 
Przedstawiamy niezwykłe rośliny i owoce – cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości 
lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. 

Magnez  
Pierwiastek życia  
• Dlaczego magnez uważany jest za 

pierwiastek życia? 
• Jak rozpoznać niedobór magnezu 

w organizmie?
• Jakie dolegliwości łagodzi magnez? 
• Które produkty spożywcze zawiera-

ją najwięcej tego pierwiastka?
ISBN 978-83-725-986-4

Acai, goji, borówka 
Trzy cudowne jagody  
• Dlaczego jagody acai stają się coraz 

bardziej popularne?
• Jakie minerały i witaminy zawierają 

jagody goji?
• Które owoce nazywane są czerwony-

mi diamentami?
• Jakie pyszne dania można przyrzą-

dzić z dodatkiem borówek?
ISBN 978-83-7250-983-3

Nagietek, ślaz i mniszek 
Trzy niezwykłe kwiaty  
• Dezynfekują, oczyszczają i przyspieszają 

gojenie się ran.
• Eliminują toksyny.
• Łagodzą zapalenia jelit, chronią wątrobę.
• Zwalczają wrzody.
• Regenerują skórę.
• Smakiem i kolorem wzbogacają dania.
ISBN 978-83-7250-988-8

Imbir, kurkuma, cynamon 
Aromatyczne przyprawy  
• Imbir wspomaga trawienie i metabo-

lizm, łagodzi objawy choroby lokomo-
cyjnej.

• Kurkuma poprawia pracę jelit, ma 
działanie przeciwnowotworowe, jest 
skutecznym sprzymierzeńcem dla 
zachowania jak najdłużej młodej skóry.

• Cynamon zwalcza infekcje, zmniejsza 
ryzyko wystąpienia cukrzycy i pomaga 
w walce z nadwagą.

ISBN 978-83-7250-985-7

Czarny bez, mięta, melisa 
Filary zdrowia 
• Do czego można wykorzystać suszone 

kwiaty czarnego bzu?
• Jak za pomocą melisy odświeżyć po-

mieszczenie?
• Czy melisa pomaga dbać o urodę?
• Jakie cenne składniki zawierają jagody 

czarnego bzu?
• Przy jakich dolegliwościach pomocna 

okazuje się mięta?
ISBN 978-83-7250-984-0

Żeń-szeń 
Źródło witalności 
• Usprawnia ogólną przemianę 

materii.
• Zwiększa wydolność umysłową 

i fizyczną.
• Przeciwdziała zmęczeniu.
• Reguluje ciśnienie tętnicze krwi.
• Poprawia pamięć.
• Działa przeciwnowotworowo.
• Obniża poziom cukru we krwi.
• Przedłuża życie.
ISBN 978-83-7250-987-1
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Pielegnacja włosów suchych 

Przy włosach suchych należy unikać stosowania lakieru do 

włosów, rozjaśniania ich oraz robienie trwałej ondulacji, bo za-

biegi te działają silnie wysuszająco. Przed każdym myciem war-

to końcówki włosów natłuścić olejkiem ze słodkich migdałów, 

olejkiem z kiełków pszenicy lub lanoliną. Ważnym zabiegiem 

pielęgnacyjnym jest także masaż pobudzający ukrwienie gło-

wy. Wykonuje się go delikatnie koniuszkami palców. Warto też 

zastosować płyny, kompresy i maseczki przeznaczone do wło-

sów suchych. 

Okład melisowy
1 żółtko
1 łyżka oleju ze słodkich migdałów

1 łyżeczka do kawy eterycznego olejku melisowego

Do żółtka dodaje się po kropli olej ze słodkich migdałów, 

ciągle mieszając. Na koniec dodaje się olejek melisowy i miesza 

dalej, aż do uzyskania konsystencji majonezu. Okład przygoto-

wuje się na krótko przed umyciem włosów, nanosi się na umy-

te, podsuszone włosy i równomiernie rozkłada na skórę głowy. 

Głowę przykrywa się czepkiem, a po upływie 30 minut zmywa 

się go ob�cie letnią wodą. Okład ten działa bardzo korzystnie 

na włosy przesuszone oraz przy suchej i skłonnej do łupieżu 

skórze. Dzięki obecności melisy działa na skórę ożywiająco i re-

generująco, podczas gdy olej ze słodkich migdałów zapewnia 

włosom piękny połysk. 

Maseczka odżywcza 
½ szklanki oliwy z oliwek
½ łyżeczki do kawy lanoliny
1 łyżeczka suszonych listków pokrzywy

1 łyżeczka suszonego rumianku

1 żółtko, kilka kropli soku z cytryny

Lanolinę wraz z oliwą z oliwek podgrzewa się w naczyniu 

umieszczonym nad większym naczyniem z wrzącą wodą (łaź-

nia wodna), aż do uzyskania płynnej konsystencji. Dodaje się 

zioła i przez pół godziny pozostawia nad naczyniem z wrząt-

kiem, aby płyn naciągnął, po czym odcedza się go przez płótno 

lub gazę.
Żółtko uciera się z sokiem cytrynowym i dodaje ostudzony 

olejek ziołowy, wlewając go bardzo powoli i ciągle mieszając, 

aż do uzyskania konsystencji majonezu.

Maseczkę rozprowadza się równomiernie na włosach  

i wkłada czepek kąpielowy. Po upływie godziny włosy myje się, 

traktując nałożoną maseczkę jak szampon. Dopiero do powtór-

nego mycia używa się nieco szamponu. Maseczka ta bardzo 

skutecznie odżywia wysuszone włosy. Stają się one miękkie, 

gładkie, połyskujące i bardzo łatwo dają się układać.

Lipowa płukanka do suchych włosów

2 łyżki wysuszonych kwiatów lipy

1 łyżeczka soku z cytryny
1 litr wody

Kwiaty lipy zalewa się wrzątkiem, odstawia pod przykry-

ciem do naciągnięcia i odcedza. Uzyskany napar miesza się z 

sokiem cytrynowym i płucze uprzednio umyte włosy. Płukankę 

zaleca się szczególnie do włosów bardzo suchych i zniszczonych 

farbowaniem lub trwałą ondulacją.

Szampon z korzeni mydlnicy

2 łyżki wysuszonych i rozdrobnionych korzeni mydlnicy

1 łyżeczka soku z cytryny
1 szklanka wody

Korzenie mydlnicy zalewa się wrzącą wodą i gotuje na 

małym ogniu pod przykryciem przez 3 minuty. Po odcedzeniu 

i lekkim przestudzeniu odwar miesza się dokładnie z sokiem cy-

trynowym. W czasie mycia tym szamponem nie wytwarza się 

taka ilość piany, jak przy użyciu szamponu syntetycznego, ale 

szampon z mydlnicy doskonale oczyszcza włosy. Zaleca się go 

szczególnie do włosów przesuszonych.

1 3 4

331 Zioła dla urody
Pielęgnacja włosów

CHLEB 
DOMOWY
Niepowtarzalny zapach i smak

Do większego i wyższego pojemni-

ka wrzuć świeże drożdże, dodaj pół 

łyżeczki cukru i ciepłą wodę (około 

500 ml). Wymieszaj dobrze trzepacz-

ką. Dodaj trochę mąki. Wsypuj część 

mąki powoli, aż otrzymasz konsysten-

cję gęstej śmietany. Dobrze rozmie-

szaj rozczyn i postaw go w miejscu do-

syć ciepłym (np. przy kaloryferze), ale 

ze stałą temperaturą i daleko od prze-

ciągów. Przykryj pojemnik ściereczką 

i niech rozczyn odpoczywa około go-

dziny. Na pewno po godzinie wszystko 

lekko urośnie – wtedy dodaj łyżkę świeżej oliwy (najlepiej extra vergine), 

resztę mąki i szczyptę soli (ale nie za dużo). Przełóż na blat całe cia-

sto i wyrabiaj ręcznie do momentu, aż będzie odchodziło od rąk. Ciasto 

musi być bardzo elastyczne, nie za miękkie, ale też nie za twarde. Je-

śli poczujesz, że jest za miękkie i klei się do dłoni, dodaj jeszcze trochę 

mąki. Radzę ci nie dodawać od razu całej ilości mąki, aby ciasto nie było 

za twarde. Z ciasta zrób jedną kulę i posyp lekko mąką, natnij nożem 

górę ciasta na krzyż, aby lepiej oddychało. Odstaw do wyrośnięcia w tym 

samym pojemniku, w którym był rozczyn, na co najmniej 2 godziny lub 

dłużej. Kiedy ciasto wyrośnie, jeszcze raz je wyrób i dopiero potem for-

muj małe chlebki (lub klasyczny długi bochenek), wybierz kształt, który 

Składniki

15 g świeżych drożdży 

1 kg białej mąki pszennej 

oliwa z oliwek extra vergine 

sól z jodem 

ok. ½ litra wody

cukier

20 POTRAWY ŚWIĄTECZNE 

lubisz. Tak zrobione chlebki ułóż na posypanej mąką blasze, 

która nadaje się do pieca. Odstaw jeszcze na kilka godzin, aby 

mogły wyrosnąć, wcześniej natnij chlebki lekko nożem i po-

syp małą ilością mąki. Po urośnięciu twojego chleba (zdecy-

duj, kiedy chcesz) włóż blachę do gorącego pieca (200°C) 

i piecz co najmniej 30 minut. Dokładny czas pieczenia zależy 

od twojego pieca i od wielkości twoich chlebków. Doradzam 

ci pilnować wypieku, sprawdzać od czasu do czasu, ale bez 

otwierania drzwiczek. Kiedy ciasto się zarumieni i będzie od-

stawać od blachy, możesz otworzyć piekarnik i nakłuć je głę-

biej patyczkiem, sprawdzając w ten sposób, czy jest dobrze 

upieczone – patyczek powinien być wtedy suchy. Po upiecze-

niu zostaw chleb na 5 minut w wyłączonym piekarniku lub wyj-

mij i przykryj bawełnianą ścierką, aby chleb doszedł. Kiedy lekko 

ostygnie, krój, delektuj się. Smacznego – buon appetito!!!

21WIGILIA

INNE PORADNIKI

Ziołowe SPA 
Poradnik urody
Tekst: Teresa Lewkowicz-Mosiej
Format: 220 x 210 mm
Oprawa: twarda, szyta
Objętość: 228  stron
ISBN 978-83-7250-889-8

Potrawy świąteczne. 
Smaczne i zdrowe 
Tekst: Alina Suder 
Format: 160 x 235 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 104 strony
ISBN  978-83-8036-054-9

• Kompendium wiedzy o naturalnej pielęgnacji: twarzy, włosów, dłoni, stóp i paznokci oraz całego ciała. 
• Przepisy na domowe maseczki, kremy, balsamy, szampony, płukanki, peelingi, kąpiele… Wszystkie przepisy 

opisane krok po kroku i opatrzone zdjęciami.
• Porady dotyczące pielęgnacji różnych rodzajów cery i włosów.
• Mały leksykon ziół wykorzystywanych w kosmetyce.

Autorka pokazuje, jak w prosty sposób i z dostępnych, naturalnych produktów, takich jak zioła, przyprawy, 
mleko, oleje, miód itp., przygotować domowe kosmetyki – skuteczne i tanie.
Kiedy zdamy sobie sprawę, ile wydajemy na kosmetyki renomowanych firm, na których cenę składają się 
głównie koszty opakowania, reklamy, a nie właściwych leczniczych składników – zobaczymy tę bardzo istotną 
różnicę. Podobne, a nawet bardziej skuteczne kosmetyki możemy samodzielnie przygotować w domu.

Niepowtarzalny urok świąt Bożego Narodzenia… ma swoje prawa w kulinarnej tradycji Polaków. Smaczne, wy-
kwintne, bogato doprawiane potrawy są niestety ciężkostrawne i kaloryczne. Czy można więc ucztować bez stresu, 
że przybierzemy na wadze? Przekonuje nas o tym Autorka, podając rewelacyjne przepisy na znane nam świąteczne 
dania – we włoskim wydaniu.

Cena det. 29,90 zł

Cena det. 19,90 zł
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KALENDARZE TYGODNIOWE RODZINNE

KALENDARZE PASKOWE TYGODNIOWE

Format: 160 x 295 mm
Oprawa: klejona z dziurką
Objętość: 112 stron

Format: 100 x 300 mm
Oprawa: klejona z dziurką
Objętość: 112 stron

Janusz Puskarz
Praktykujący geograf, ekolog, 
redaktor encyklopedii, tekstów 
naukowych i popularnonauko-
wych, a także redaktor i współ-
autor pozycji turystyczno-krajo-
znawczych dotyczących Polski 
i innych krajów. Zajmuje się rów-
nież fotografią krajoznawczą 
i przyrodniczą. Wędrując po Pol-
sce, zarówno zawodowo, jako 
geomorfolog, jak i hobbystycz-
nie, poznał jej przyrodę i bogac-
two kulturowe – nie tylko w miej-
scach słynnych, które „wypada” 
znać, ale także mało znanych, 
gdzie turysta pojawia się rzadko.

Cena det. 9,99 zł

Cena det. 9,99 zł

W POŁUDNIOWO-WSCHODNIM NAROŻNIKU POLSKI
Bieszczady to świat połonin, buczyn, niedźwiedzi, wilków, koni huculskich – takie dzikie, westernowe, a właściwie „easternowe” kresy. Choć znacznie już „oswojone”, ciągle oznaczone etykietką „z dala od cywilizacji”.

U bram BieszczadówW Sanoku, w Muzeum Historycznym znajdują się m.in. wspaniała kolekcja ikon kar-

packich z XV–XIX w. oraz niesamowita wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, który 

urodził się w tym mieście. Koniecznie trzeba też zobaczyć Muzeum Budownictwa 

Ludowego, jeden z największych skansenów w Europie. Prezentuje on kulturę ludo-

wą Łemków, Dolinian, Pogórzan i Bojków, czyli grup etnicznych z Beskidu Niskiego, 

pogórza i Bieszczadów. Można się tu poczuć jak w dawnych XVIII–XIX-wiecznych 

wsiach, zajrzeć do cerkwi, chałup i przydomowych ogródków. Sektor na�owy pokazuje 

rozwój tego przemysłu w Karpatach, a najnowsza część ‒ zrekonstruowane centrum 

galicyjskiego miasteczka.
„Bieszczadzkie morze”Jezioro Solińskie jest najbardziej malowniczym sztucznym zbiornikiem w kraju. Licz-

ne zatoki powstałe po zalaniu części dolin Sanu i jego dopływów sprawiły, że jezioro 

o powierzchni 2200 ha ma niezwykle urozmaiconą linię brzegową o długości prawie 

170 km. Piękne widoki rozciągają się np. ze wzgórz w rejonie Polańczyka i z samej 

zapory w Solinie, najwyższej w Polsce (ponad 80 m wysokości). Akwen jest popularny 

wśród żeglarzy i kajakarzy, w sezonie letnim kursują po nim statki wycieczkowe.
Symbol przetrwaniaW maleńkim Smolniku koło Lutowisk, na południowym krańcu wsi stoi XVIII-wiecz-

na cerkiew, jedna z trzech świątyń typu bojkowskiego zachowanych w kraju i jedyna 

ocalała w Bieszczadach – początkowo prawosławna, później greckokatolicka, obecnie 

katolicka. Należy do grupy polskich i ukraińskich cerkwi wpisanych na Listę Światowe-

go Dziedzictwa UNESCO. Oryginalny ikonostas został niestety zniszczony po 1951 r., 

kiedy to Smolnik powrócił w granice Polski, a ludność wysiedlono do ZSRR – niektóre 

ikony zasiliły muzea w Łańcucie i we Lwowie.Magiczny świat połoninBieszczady, opuszczone przez mieszkańców wysiedlonych po wojnie w ramach akcji 

„Wisła”, długo pozostawały symbolem ucieczki od cywilizacji – puste, wtórnie zdziczałe 

były legendarną ostoją „elementów nieprzystosowanych społecznie”. Obecnie cywilizacja 

wdarła się i tutaj. Najwyższe części Bieszczadów chroni park narodowy. Jego symbolem 

są połoniny, czyli porastające grzbiety łąki górskie z wysokimi trawami i gatunkami roślin 

charakterystycznych dla Karpat Wschodnich. Najłatwiej do nich dotrzeć z Przełęczy 

Wyżnej, szlakiem prowadzącym do schroniska na Połoninie Wetlińskiej.

NAJWIĘKSZA POLSKA WYSPA

Atrakcje wyspy Wolin i pobliskiego 

wybrzeża stałego lądu to najpiękniejsze 

polskie klify, unikatowa delta, polskie 

liany, żubry i rekordowa latarnia morska.

Znikający kościół

Kościół w Trzęsaczu postawiono w XV w. prawie 2 km od morza. Nikt wtedy nie 

podejrzewał, że 300 lat później brzeg morza zbliży się do świątyni na odległość 50 m, 

a po kolejnym stuleciu – na 5 m. W 1874 r. odprawiono ostatnią mszę i kościół zamknięto, 

a ćwierć wieku później pierwsze fragmenty budowli runęły z klifu. Do naszych czasów 

przetrwała południowa ściana. Klif teraz jest umocniony, więc nie powinna spaść, przy-

najmniej nie z powodu podmycia. Platforma widokowa wysunięta nad plażę pozwala 

spojrzeć na resztki zabytku z perspektywy dawnego brzegu. Dzieje kościoła pokazuje 

otwarte niedawno Multimedialne Muzeum na Kli�e.

Miasto kamieni...

W wodach Dziwny, przy północnym brzegu Wyspy Chrząszczewskiej, tkwi ogromny 

„Kamień Królewski” (obwód 20 m, wysokość nad wodą 3,5 m). Nazwę miasta Kamie-

nia Pomorskiego wiąże się właśnie z tym skandynawskim głazem. Dumą miasta są: 

romańsko-gotycka katedra z pięknymi organami, gotycko-renesansowe pałac biskupi 

i ratusz oraz gotycka Brama Wolińska wraz z sąsiednią basztą, z której tarasów rozcią-

ga się panorama miasta i Zalewu Kamieńskiego, a wnętrza kryją, jakże właściwe dla 

Kamienia Pomorskiego, geologiczno-historyczne Muzeum Kamienia.

Najpiękniejsze klify

W Wolińskim Parku Narodowym trzeba wejść na najwyższy polski klif – wzgórze Go-

sań (93 m n.p.m.). Dobrymi punktami widokowymi są też Kawcza Góra (61 m n.p.m.) 

na skraju Międzyzdrojów oraz miejskie 400-metrowe molo. Ze wzgórza Zielonka koło 

wsi Lubin widać jednocześnie morze, unikatową deltę wsteczną Świny i Zalew Szcze-

ciński, a z pobliskiej Piaskowej Góry – Jezioro Turkusowe, dawne wyrobisko kopalni 

kredy o niezwykłej barwie wody. W parku można też obejrzeć żubry w zagrodzie po-

kazowej, bieliki i puchacze w wolierze przy muzeum parkowym, a w lasach wiciokrzew 

pomorski, pnącze zwane polską lianą.

Prawie jak z lotu ptaka

Widok z latarni morskiej w Świnoujściu na dwie wyspy, port i miasto wynagrodzi 

trud pokonania paru setek schodów. Najwyższa w Polsce 65-metrowa latarnia jest też 

najwyższą na świecie tego typu budowlą wzniesioną z cegły.

W KRAINIE KSIĘŻAKÓW

Na Ziemi Łowickiej, znanej z bogatego 
i barwnego folkloru, znajdziemy także 
jedną z najpiękniejszych rezydencji ma-
gnackich w Polsce i zabytek techniki świa-
towej rangi.

Nie tylko pasiaki łowickie
Łowicz przyciąga turystów przez cały rok, ale szczególnym dniem jest Boże Ciało, 
kiedy na żywo można obejrzeć barwne łowickie stroje ludowe uczestników procesji, 
a także późniejsze występy folklorystyczne. W zespole urbanistycznym miasta, jednym 
z najcenniejszych na Mazowszu, wyróżnia się XVII-wieczna bazylika katedralna 
stojąca, co ciekawe, tyłem do rynku. W jej podziemiach pochowano 12. prymasów 
Polski. Po drugiej stronie rynku, w dawnym seminarium księży misjonarzy mieści się 
łowickie muzeum pokazujące historię i kulturę regionu. Najcenniejszym pomieszcze-
niem budowli jest kaplica św. Karola Boromeusza zdobiona freskami, o których mówi 
się, że są to „najpiękniejsze freski barokowe na północ od Alp”. W plenerowej części 
muzeum można obejrzeć dwie zagrody łowickie z XVIII–XIX w.

Pozornie zwykły most...
W Maurzycach koło Łowicza obok betonowego mostu na rzeczce Słudwi, którym 
biegnie droga Warszawa–Poznań, jest drugi most, zamknięty dla ruchu. Ta niewielka 
konstrukcja to pierwszy na świecie stalowy most spawany. Dzieło prof. Stefana Bryły 
powstało w 1927 roku. Od tego czasu spawanie stało się podstawą łączenia konstrukcji 
stalowych i zastąpiło uciążliwe łączenie ich nitami.

Po drugiej stronie szosy warto zwiedzić Skansen Wsi Łowickiej, w którym ponad 
40 obiektów rozmieszczono tak, by ukazywały dwa historyczne układy wsi: owalnicę 
i ulicówkę.

Klimatyczny Nieborów
Zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie powstał w XVIII w. i od 1774 r. do 1945 r. 
był własnością rodu Radziwiłłów. Pałac, wspaniałe barokowe dzieło słynnego holen-
derskiego architekta Tylmana z Gameren, szczęśliwie przetrwał wojnę bez zniszczeń. 
Ostatni właściciel, książę Janusz, został wraz z rodziną aresztowany w styczniu 1945 r., 
a rezydencję przekazano niebawem Muzeum Narodowemu. Wnętrza pozostawiono 
takimi, jakimi były „za Radziwiłłów”, co czyni je szczególnie cennymi.

Pałac otacza piękny park w stylu francuskim.

Arkadia – kraina szczęśliwości
Nieopodal Nieborowa w Arkadii, księżna Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa, na 
przełomie wieków XVIII i XIX stworzyła park sentymentalny w duchu romantycznym, 
miejsce pełne melancholii i symboliki przemijania. Nad stawem stoi świątynia Diany 
z przepięknym freskiem Norblina. W parku znajdziemy też m.in. rzeźby antyczne, 
mostki, Grotę Sybilli, Domek Gotycki, Łuk Grecki, akwedukt oraz tajemniczo brzmiące 
Dom Murgrabiego i Przybytek Arcykapłana. Ciągle czuje się tu ducha epoki.

Zawsze aktywni
ISBN  978-83-8036-194-2

Zdrowa kuchnia
ISBN  978-83-8036-191-1

Nalewki 
ISBN  978-83-8036-192-8

Dla rodziny
ISBN  978-83-8036-193-5

Podróż na każdy 
weekend
Tekst: Janusz Puskarz
ISBN  978-83-8036-201-7
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tydzień 2. Styczeń 2018 

Mścisława 
Rajmunda

Adriana 
Marcjanny

Grzegorza 
Wilhelma

Honoraty 
Matyldy

Arkadiusza 
Benedykta

Bogumiły 
Weroniki

Feliksa 
Hilarego

8
9

10
11
12
13
14

Luty 2018
Pn 5 12 19 26
Wt 6 13 20 27
Śr 7 14 21 28
Cz 1 8 15 22
Pt 2 9 16 23
So 3 10 17 24
N 4 11 18 25

Styczeń 2018
Pn 1 8 15 22 29
Wt 2 9 16 23 30
Śr 3 10 17 24 31
Cz 4 11 18 25
Pt 5 12 19 26
So 6 13 20 27
N 7 14 21 28

Grudzień 2017
Pn 4 11 18 25
Wt 5 12 19 26
Śr 6 13 20 27
Cz 7 14 21 28
Pt 1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31

NAPOJE ROZGRZEWAJĄCE
Napój imbirowy na dobry początek dnia

Jeśli mamy leniwy żołądek, cierpimy na zaparcia, wypijmy rano gorący napój imbirowy: 2 plasterki świeżego imbiru zalać szklanką wrzątku i gotować kilka minut. Wywar pobudza pracę jelit i ułatwia wypróżnianie.

Napój rozgrzewający  przy przeziębieniu
Do zrobienia naparu potrzebne będą: 1 łyżka ziela bratka, 1 łyżka suszonych ma-lin, 1 łyżka kwiatów rumianku, 2 szklanki wody. Odmierzoną ilość ziół zalać wrzącą wodą, gotować 10 minut, następnie prze-cedzić. Pić co 2 godziny po pół szklanki.

Napój z suszonych malin
Do zrobienia naparu potrzeba: 40–60 g  suszonych malin oraz 4 szklanki wody. Suszone maliny zalać wrzącą wodą, przykryć, pozostawić na 10–20 minut. Odcedzić, dosłodzić do smaku miodem propolisowym. Pić w dowolnych ilościach w stanach gorączkowych. Wskazane jest również picie soku malinowego.

W każdym 
kalendarzu 

rodzinnym aż  
112 naklejek 

przypominajek
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Format: 220 x 310 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 12 stron

Cena det. 9,99 zł

Góry Polski
ISBN  978-83-8036-240-6

Pejzaże Polski
ISBN  978-83-8036-216-1 

Lasy Polski 
ISBN  978-83-8036-223-9

Zamki i pałace
ISBN  978-83-8036-238-3

Zwierzęta Polski 
ISBN  978-83-8036-215-4

Tatry
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Pn Wt Śr Cz Pt So N
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Pn Wt Śr Cz Pt So N
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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30 31

2018

Jakuba 
Sławy

Diany 
Hipolita

Bernarda 
Sobiesława

Józefa 
Moniki

Doroty 
Kajetana

Alfreda 
Euzebiusza

Franciszka 
Joanny

Augustyna 
Patrycji

Emila 
Cypriana

Marii 
Napoleona

Cezarego 
Hipolita

Justyny 
Nadii

Jana 
Sabiny

Romana 
Romualda

Joachima 
Rocha

Apolinarego 
Filipa

Gustawa 
Kariny

Róży 
Szczęsnego

Borysa 
Wawrzyńca

Jacka 
Mirona

Bartłomieja 
Jerzego

Augusta 
Lidii

Bohdana 
Rajmunda

Filomeny 
Zuzanny

Ilony 
Bogusławy

Ludwika 
Luizy

Dominika 
Protazego

Marii 
Stanisławy

Klary 
Lecha

Emilii 
Juliana

Konstantego 
Maksyma
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POLSKIEGO

NARODOWY DZIEŃ 
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Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kwiecień
2018

Franciszka 
Władysława

Dymitra 
Marii

Benedykta 
Julii

Pankracego 
Ryszarda

Makarego 
Michała

Roberta 
Rudolfa

Aleksandra 
Grzegorza

Izydora 
Wacława

Filipa 
Leona

Alicji 
Bogusławy

Jarosława 
Marka

Ireny 
Wincentego

Juliusza 
Lubosława

Leona 
Tymona

Marceliny 
Marzeny

Celestyny 
Izoldy

Hermenegildy 
Przemysława

Agnieszki 
Czesława

Teofila 
Zyty

Rufina 
Donata

Bereniki 
Waleriana

Anzelma 
Feliksa

Pawła 
Walerii

Grażyny 
Teodora

Januarego 
Dionizego

Bazylego 
Wacława

Leona 
Łukasza

Bogusława 
Piotra

DZIEŃ ZIEMI

ŚWIĘTO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY

WIELKANOC 
PRIMA APRILIS

ŚWIATOWY DZIEŃ 
KSIĄŻKI
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Katarzyny 
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Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 2018

Elżbiety 
Sławomira

Renaty 
Witolda

Elżbiety 
Seweryna

Delfiny 
Konrada

Feliksa 
Leonarda

Arkadiusza 
Stanisława

Anatola 
Feliksa

Maksymiliana 
Waleriana

Antoniego 
Melchiora

Agaty 
Judyty

Janusza 
Konrada

Grzegorza 
Zdzisława

Seweryna 
Wiktora

Alberta 
Leopolda

Cecylii 
Marka

Jerzego 
Wiktoryny

Błażeja 
Saturnina

Teodora 
Ursyna

Edmunda 
Gertrudy

Adeli 
Klemensa

Bohdana 
Bożydara

Andrzeja 
Konstantego

Andrzeja 
Lubomira

Grzegorza 
Salomei

Flory 
Jana

Huberta 
Sylwii

Karola 
Olgierda

Bartłomieja 
Marcina

Anieli 
Romana

Erazma 
Katarzyny

WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

DZIEŃ  
ZADUSZNY

NARODOWE ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI
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Pałac w Mosznej

Daniel

tydzień 
roku Pn Wt Śr Cz Pt So N
44

45

46

47

48

G
ru
dz
ie
ń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

Listopad
2018

Pa
źd
zie
rn
ik

Pn Wt Śr Cz Pt So N1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31

Elżbiety Sławomira

Renaty 
Witolda

Elżbiety 
Seweryna

Delfiny 
Konrada

Feliksa 
Leonarda

Arkadiusza Stanisława

Anatola 
Feliksa

Maksymiliana 
Waleriana

Antoniego 
Melchiora

Agaty 
Judyty

Janusza 
Konrada

Grzegorza 
Zdzisława

Seweryna 
Wiktora

Alberta 
Leopolda

Cecylii 
Marka

Jerzego 
Wiktoryny

Błażeja 
Saturnina

Teodora 
Ursyna

Edmunda 
Gertrudy

Adeli 
Klemensa

Bohdana 
Bożydara

Andrzeja Konstantego

Andrzeja 
Lubomira

Grzegorza 
Salomei

Flory 
Jana

Huberta 
Sylwii Karola 

Olgierda

Bartłomieja 
Marcina

Anieli 
Romana

Erazma 
Katarzyny

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH DZIEŃ  
ZADUSZNY

ANDRZEJKI

NARODOWE ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

5

12

19

29

6

13

20

30

26

7

14

21

31

27

8

15

22

1

28

9

16

23

2

29

10

17

24

3

30

4 

11

18

25
1 2



48

K
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AR

Z
E

KALENDARZE ALBUMOWE

Format: 285 x 200 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 24 strony

Cena det. 9,99 zł

Kalendarz biodynamiczny
ISBN  978-83-8036-210-9

Koty 
ISBN  978-83-8036-207-9

Kwiaty 
ISBN  978-83-8036-204-8

Konie 
ISBN  978-83-8036-229-1

Miasta Polski 
ISBN  978-83-8036-239-0

Nasi ulubieńcy 
ISBN  978-83-8036-234-5

Świątynie Polski 
ISBN  978-83-8036-237-6

Grzmot w maju nie szkodzi,  
sad dobrze obrodzi. 

Maj 2018

tydzień    
roku Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

18

19

20

21

22

Prace w ogrodzie
• Maj to miesiąc intensywnego wzrostu roślin i... chwastów. Chwasty należy 

systematycznie plewić.
• Zbieramy pierwsze plony. Dojrzewają najpierw szczaw, rabarbar i szparagi,  

a później rzodkiewka, szczypior, cebula i koper.

• Warto systematycznie co kilka, kilkanaście dni siać rzodkiewkę i sałatę, żeby ciągle 
mieć te warzywa do spożycia.

• Należy wysiać kolejne warzywa: ogórki na rozsadniku, a do gruntu marchew, buraki 
ćwikłowe, fasolę tyczną i szparagową.

W:  4:57
Z: 20:10

W:  4:45
Z: 20:21

W:  4:34
Z: 20:32

W:  4:26
Z: 20:41

W:  4:58
Z: 20:08

W:  4:46
Z: 20:19

W:  4:36
Z: 20:30

W:  4:27
Z: 20:40

W:  5:00
Z: 20:06

W:  4:48
Z: 20:18

W:  4:37
Z: 20:29

W:  4:28
Z: 20:39

W:  5:02
Z: 20:05

W:  4:50
Z: 20:16

W:  4:38
Z: 20:27

W:  4:29
Z: 20:37

W:  4:22
Z: 20:46

W:  5:04
Z: 20:03

W:  4:51
Z: 20:15

W:  4:40
Z: 20:26

W:  4:30
Z: 20:36

W:  4:23
Z: 20:45

W:  5:06
Z: 20:01

W:  4:53
Z: 20:13

W:  4:41
Z: 20:24

W:  4:32
Z: 20:35

W:  4:24
Z: 20:44

W:  4:55
Z: 20:11

W:  4:43
Z: 20:23

W:  4:33
Z: 20:33

W:  4:25
Z: 20:43

Święto Pracy Święto Konstytucji 3 Maja

Boże Ciało

Wniebowstąpienie

Zesłanie Ducha Świętego

Dzień Flagi RP

Dzień Matki
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Benedykta, Ludmiły

Bonifacego, Dobiesława

Tymoteusza, Wiktora

Augustyna, Jaromira

Jakuba, Józefa

Mirona, Stanisława

Berty, Zofii

Heleny, Julii

Magdaleny, Teodozji

Anatola, Zygmunta

Bożydara, Grzegorza

Andrzeja, Jędrzeja

Dezyderiusza, Iwony

Feliksa, Ferdynanda

Aleksandra, Marii

Antoniny, Izydora

Brunona, Weroniki

Joanny, Zuzanny

Anieli, Petroneli

Floriana, Moniki

Ignacego, Miry

Aleksandry, Eryka

Grzegorza, Urbana

Ireny, Waldemara

Dominika, Pankracego

Mikołaja, Piotra

Eweliny, Pauliny

Judyty, Juranda

Roberta, Idy

Bazylego, Bernarda

Jana, Juliusza

do 4:00 od 4:00 od 11:00do 11:00 od 3:00do 3:00

od 16:00

od 17:00

do 16:00

do 17:00

do 22:00 od 22:00

od 2:00

od 20:00

od 18:00

do 2:00

do 20:00

do 18:00

od 14:00

od 17:00

do 14:00

do 17:00

od 23:00do 23:00

od 21:00do 21:00

do 11:00 od 11:00

Mroźny grudzień, wiele śniegu,  cały roczek będzie w biegu.

Grudzień 2018

tydzień    
roku Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

48

49

50

51

52

53
Prace w ogrodzie• Początek grudnia to ostatni moment na kontynuowanie i zakończenie 

prac rozpoczętych w poprzednim miesiącu, przekopanie działki, 
okrycie roślin i warzyw zimujących na grządkach  
przed nadejściem mrozów, wysianie warzyw  
na wczesny zbiór w kolejnym roku.

• Na początku zimy kończymy zbiór późnych kapust. Po silniejszych 
przymrozkach zbieramy jarmuż, brukselkę, kapustę pekińską.

• Początek grudnia to dobra pora na przegląd i naprawę skrzyń 
inspektowych. Trzeba je oczyścić, sprawdzić okitowanie, a może 
nawet wstawić nowe szyby.

W:  7:24
Z: 15:27

W:  7:33
Z: 15:24

W:  7:39
Z: 15:23

W:  7:44
Z: 15:26

W:  7:45
Z: 15:32

W:  7:22
Z: 15:27

W:  7:32
Z: 15:24

W:  7:39
Z: 15:23

W:  7:43
Z: 15:26

W:  7:45
Z: 15:31

W:  7:30
Z: 15:24

W:  7:38
Z: 15:23

W:  7:43
Z: 15:25

W:  7:45
Z: 15:30

W:  7:29
Z: 15:25

W:  7:37
Z: 15:23

W:  7:42
Z: 15:25

W:  7:45
Z: 15:29

W:  7:28
Z: 15:25

W:  7:36
Z: 15:23

W:  7:42
Z: 15:24

W:  7:45
Z: 15:28

W:  7:26
Z: 15:25

W:  7:35
Z: 15:23

W:  7:41
Z: 15:24

W:  7:44
Z: 15:28

W:  7:25
Z: 15:26

W:  7:34
Z: 15:23

W:  7:40
Z: 15:24

W:  7:44
Z: 15:27

W:  7:45
Z: 15:33

Barbórka

2. dzień świąt Bożego Narodzenia

mikołajki

1. dzień zimy

Wigilia
Boże Narodzenie

sylwester
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6

13

20

27

30

7
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Ksawerego, Franciszka

Daniela, Julii

Łazarza, Olimpii

Adama, Ewy

Barbary, Piotra

Damazego, Waldemara

Bogusława, Gracjana

Anastazji, Eugenii

Kryspina, Sabiny

Adelajdy, Dagmary

Dariusza, Gabrieli

Dionizego, Szczepana

Emiliana, Mikołaja

Łucji, Otylii

Bogumiły, Dominika

Jana, Żanety

Ambrożego, Marcina

Alfreda, Izydora

Tomasza, Seweryna

Cezarego, Teofila

Edmunda, Natalii

Marii, Wirginii

Celiny, Niny

Honoraty, Zenona

Dominika, Tomasza

Balbiny, Pauliny

Leokadii, Wiesława

Albiny, Zdzisławy

Sławomiry, Wiktorii

Eugeniusza, KatarzynyMelanii, Sylwestra

od 13:00

od 2:00

do 2:00

od 3:00

od 1:00

od 11:00

od 17:00

do 3:00

do 1:00

do 11:00

do 13:00

do 17:00
od 17:00

od 23:00

do 23:00

do 17:00

do 10:00
od 10:00

od 16:00

od 13:00

do 16:00

do 13:00

od 6:00

od 7:00

do 6:00

do 7:00

od 9:00

do 9:00






