
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 korzy-
stamy z nowoczesnych technik poligra-
fi cznych, dlatego na lata 2019 i 2020 za-
planowaliśmy dla Państwa wiele tytułów, 
w których wykorzystaliśmy innowacyjne 
rozwiązania. Polecamy serię Dotykam, po-
znaję (s. 8) – fantastyczne książki dotykowe 
dla maluszków, wyposażone w silikonowe 
formy z różnymi fakturami. Z myślą o dzie-
ciach w wieku przedszkolnym przygotowa-
liśmy serię Poznaje główka WORDS, czyli 
SŁÓWKA (s. 16), która uczy angielskich słówek przez zabawę według nowatorskiej metody opartej na polskiej 
rymowance z wplecionym obcojęzycznym wyrazem. Zwracamy również uwagę na serię Ach, te zwierzaki! (s. 16) 
w przyjazny sposób wprowadzającą kilkulatków w świat wartości. W bieżącym roku została ona wzbogacona 
o trzy nowe tytuły. Miłośnikom przyrody na pewno spodoba się nieszablonowa seria Pory roku krok po kroku 
(s. 22) z rozkładanymi stronami. Przedstawia świat roślin i zwierząt podczas czterech pór roku w różnych środo-
wiskach (w lesie, na łące, nad wodą, w sadzie, na podwórku i w parku). Świetną zabawę zapewnią publikacje 
z serii Zrobisz to sam (s. 41). To książki zawierające ciekawe propozycje niebanalnych ozdób, prezentów, eks-
perymentów, przedmiotów codziennego użytku i zabawek, także z wykorzystaniem materiałów recyklingowych.

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski jest obecna na rynku wydawniczym od prawie 30 lat. To fi rma ro-
dzinna, tworzona przez ludzi pełnych zapału i ciekawych pomysłów, kochających książki i szanujących Czytel-
ników, w której szybka reakcja na potrzeby Klientów jest priorytetem. Wydawnictwo ma bogatą tradycję, słynie 
ze swoich praktycznych poradników kulinarnych i zdrowotnych. Do dziś niezwykłą popularnością cieszą się 
poradniki cenionej lekarki Jadwigi Górnickiej, ze sprzedawanym w setkach tysięcy egzemplarzy bestsellerem 
Apteka natury (s. 53) na czele.

Niezmiennie patrzymy w przyszłość i stawiamy na rozwój, czego dowodem jest nowa, dostosowana do ocze-
kiwań Klientów strona internetowa naszego sklepu morex.com.pl.

Obecnie specjalizujemy się w wydawaniu książek dla dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym. Dbamy o to, by nasze publikacje były nowoczesne, kolorowe i wydawane z ogromną starannością, 
by dzieci, biorąc je do ręki, wszechstronnie się rozwijały: ćwiczyły zdolności manualne, wzbogacały wiedzę i słow-
nictwo, pobudzały wyobraźnię, trenowały koncentrację i kształtowały zmysły.

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, rozwią-
zywanie zagadek, aż do ćwiczenia samodzielnego czytania, pisania i liczenia.

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski prężnie działa nie tylko na rynku polskim, lecz także międzynarodo-
wym. Bierze udział w krajowych i zagranicznych targach książki. Jej tytuły 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 morex.com.pl i awm.waw.pl. Zachę-
camy też do śledzenia naszego profi lu na Facebooku (facebook.com/WydawnictwoAWM) oraz Instagramie 
(#wydawnictwoawm).

Jerzy Mostowski
Właściciel

 
Dorota Mostowska

Dyrektor fi nansowy
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PAMIĄTKA CHRZTU ŚWIĘTEGO 

Tekst: Natalia Kawałko-Dzikowska
Ilustracje: Anna Gensler 
Format: 205 x 205 mm
Oprawa: twarda, z gąbką, 
uszlachetniona błyszczącą folią
Objętość: 24 strony

Kreatywna książka umożliwiająca stworzenie wyjątkowego albumu, w którym rodzice będą mogli za-
prezentować niezwykle ważne wydarzenie w życiu ich dziecka, jakim jest chrzest święty. Dzięki temu 
uwiecznią wszystkie wspomnienia związane z tą uroczystością.

• Elegancki kreatywny album z okazji chrztu świętego.
• Sympatyczne ilustracje na każdej stronie.
• Uporządkowanie wszystkich wydarzeń związanych z uroczystością chrztu.
• Atrakcyjna prezentacja najważniejszych zdjęć z chrztu.
• Księga pamiątkowa utrwalająca najpiękniejsze wspomnienia wyjątkowego dnia.

Pamiątka Chrztu Świętego 
ISBN 978-83-8181-014-2 

Cena det. 24,90 zł

N

PATRONAT: 
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MALUSZEK WIDZI 

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

Seria jest adresowana do najmłodszych dzieci, które na początku widzą tylko kontrastowe barwy: 
czarną i białą. Dwie książeczki z trwałego kartonu zawierają proste ilustracje i krótkie podpisy. Forma 
harmonijki sprawia, że książeczkę można postawić rozłożoną w pobliżu maluszka, np. w łóżeczku. 
Sposób przedstawienia tematów jest idealnie dostosowany do możliwości percepcyjnych niemowlęcia.

Cena det. 8,99 zł 

Cena det. 8,99 zł 

Cena det. 8,99 zł 

N

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 je rozpoznawania kolorów obiektów i nazywania ich. Odkry-
waj możliwości swojego dziecka!

Cena det. 6,99 zł 

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

Zwierzątka  
ISBN 978-83-8036-400-4 

Pojazdy  
ISBN 978-83-8036-425-7 

Kształty  
ISBN 978-83-8036-401-1 

Kolory 
ISBN 978-83-8036-155-3 

Safari 
ISBN 978-83-8181-034-0

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 978-83-8181-033-3

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

HIT!

N

N
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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

PRZY PRZY 

ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIU 

40 EGZEMPLARZY40 EGZEMPLARZY

BOX GRATISBOX GRATIS

ATRAKCYJNY ATRAKCYJNY 

EKSPOZYTOR DLA EKSPOZYTOR DLA 

SPRZEDAWCÓWSPRZEDAWCÓW

HIT!

HIT! HIT! HIT!
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CO TO? 

Format: 119,5 x 132 mm
Oprawa: książka całokartonowa 
z walizeczkowym wykrojnikiem
Objętość: 10 stron + okładka

Seria sześciu kartonowych książeczek dla najmłodszych. Realistyczne zdjęcia pozwolą dziecku odkrywać 
otaczający świat. Wprowadzą każdego maluszka w krainę zwierząt i pojazdów, a także pierwszych słów 
i dźwięków. Książeczki są wykonane z trwałego kartonu i mają kształt torebki z rączką, dzięki czemu 
dziecko z łatwością będzie mogło je nosić ze sobą. 

Cena det. 5,99 zł 

Zwierzęta dzikie  
ISBN 978-83-8036-439-4

Zwierzęta wiejskie 
ISBN 978-83-8036-440-0

Mamy i dzieci 
ISBN 978-83-8036-442-4

Zwierzęta domowe 
ISBN 978-83-8036-444-8

Słodziaki  
ISBN 978-83-8036-441-7

Pojazdy 
ISBN 978-83-8036-443-1

N

KSIAZECZKI Z RACZKA!KSIAZECZKI Z RACZKA!
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ATRAKCYJNY ATRAKCYJNY 

EKSPOZYTOR DLA EKSPOZYTOR DLA 

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

Seria kartonowych książeczek o oryginalnym kształcie przeznaczonych dla maluszków. Zawiera zdjęcia 
rzeczywistych obiektów i ułatwia naukę pierwszych słów. Format jest idealny dla małych rączek.

Cena det. 4,99 zł 

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

Zabawki 
ISBN– 978-83-8036-291-8

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

Kształty 
ISBN 978-83-8036-341-0

9 788380 363410

Zwierzęta wiejskie  
ISBN 978-83-8036-338-0

9 788380 363380

Zoo 
ISBN 978-83-8036-342-7

9 788380 363427

Pojazdy 
ISBN 978-83-8036-339-7

9 788380 363397

Słodziaki 
ISBN 978-83-8036-343-4

9 788380 363434

Kolory 
ISBN 978-83-8036-340-3

9 788380 363403

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

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

Łąka 
ISBN 978-83-8036-287-1
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DOTYKAM, POZNAJĘ 

Tekst: Joanna Wiśniewska
Ilustracje: Anna Gensler 
Format: 176 x 176 mm
Oprawa: twarda z wypukłą, 
silikonową formą, zaokrąglone rogi 
zewnętrzne
Objętość: 10 stron z silikonowymi 
formami + okładka 

Seria dla maluszków składa się z kartonowych książeczek z silikonowymi formami. Umożliwia małym 
rączkom badanie rozmaitych wypukłości, takich jak: falki, kropelki, kolce czy zygzaki. Przedstawia zwie-
rzęta żyjące w lesie, na łące, w morzu oraz pojazdy. Zapewnia świetną zabawę i wspomaga integrację 
sensoryczną. 

Cena det. 29,90 zł 

Las 
ISBN 978-83-8036-419-6 

Morze 
ISBN 978-83-8036-421-9 

Łąka 
ISBN 978-83-8036-420-2 

Pojazdy 
ISBN 978-83-8036-422-6 

N

PATRONAT: 

SILIKONOWE FORMY!SILIKONOWE FORMY!
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KOLORY MALUSZKA 

LUBIĘ KOLOROWAĆ 

Ilustracje: Piotr Kozera
Format: 210 x 210 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa, 
zaokrąglone rogi zewnętrzne
Objętość: 24 strony

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   

Wieś   
ISBN 978-83-8036-413-4

Dzikie zwierzęta   
ISBN 978-83-8036-377-9   

9 788380 363779

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

Dla dziewczynek 2 
ISBN 978-83-8036-316-8 

9 788380 363168

Pojazdy 
ISBN 978-83-8036-376-2

9 788380 363762

Święta  
ISBN 978-83-8036-416-5 

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

Smacznego!
ISBN 978-83-8036-411-0

Dla chłopców 
ISBN 978-83-8036-197-3 

Dla chłopców 2 
ISBN 978-83-8036-317-5

9 788380 363175

NNN

BROKATOWE OBRYSY!BROKATOWE OBRYSY!

SLÓWKA POLSKIE I  ANGIELSKIE!SLÓWKA POLSKIE I  ANGIELSKIE!
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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  

Pojazdy  
ISBN 978-83-8181-030-2 

Wieś  
ISBN 978-83-8181-029-6

Zoo  
ISBN 978-83-8181-031-9 

Las  
ISBN 978-83-8181-032-6

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 

KOLORY I SŁÓWKA 

Ilustracje: Piotr Kozera
Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa 
Objętość: 12 stron + zadrukowana okładka

Seria kolorowanek dla najmłodszych z barwnymi podpowiedziami i angielskimi słówkami. 
 Ilustracje mają grube obrysy i wyraźne kontury, dzięki czemu mali artyści z łatwością wypełnią 
je kolorem. 

N

Cena det. 4,99 zł 
SLÓWKA POLSKIE I  ANGIELSKIE!SLÓWKA POLSKIE I  ANGIELSKIE!



11

P
U

B
LIK

AC
JE

 D
LA D

Z
IE

C
I W

 W
IE

K
U

 0+
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 do zabawy w kąpieli przeznaczonych dla maluszków. 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 króciutkie rymowanki wprawią dziecko w dobry nastrój.
Wyjątkową cechą tej książeczki jest wydawanie dźwięku przez naciskanie! Jest ona wykonana z bez-
piecznego, 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 

Kózka w¹cha kwiatki – stokrotki i bratki. Wszystkie owieczki lubi¹ dzwoneczki.

Bee!Mee!

Przed zamoczeniem Po zamoczeniu

HIT!

ZMIANA BARW!ZMIANA BARW!

WYDAWANIE DZWIEKU!WYDAWANIE DZWIEKU!
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+ Tytuły „Przeciwieństwa” i „Zwierzęta i ich 
dzieci” zostały wyróżnione w XVI edycji 
Konkursu „Świat przyjazny dziecku” 
organizowanego przez Komitet Ochrony 
Praw Dziecka w kategorii „Książki dla dzieci 
w wieku 0–5 lat”.

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 otoczenie  
ISBN 978-83-8036-307-6

9 788380 363076

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

Zwierzęta i ich domy   
ISBN 978-83-8036-306-9    

9 788380 363069

Pojazdy i ich zadania   
ISBN 978-83-8036-373-1    

9 788380 363731

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 
przeciwstawne 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 zwierzę-
cia. 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, 
fi lmów animowanych, czarnej kawy i pomidorów.
Fot. Jacek Kloskowski

Przed dopasowaniem Dopasowane

Z
ilustrow

ała
Katarzyna Piątek

Zilus
trowała Katarzyna Piątek

?

HIT!

PRZECIETE PRZECIETE 
STRONY!STRONY!
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ZWIERZOZAGADKI 

Tekst: Mirosława Kwiecińska
Ilustracje: Katarzyna Piątek
Format: 210 x 154 mm; po rozłożeniu 
skrzydełek: 680 x 154 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 12 stron (ze skrzydełkami)

Seria zawiera pięknie ilustrowane zagadki o zwierzętach żyjących w różnych środowiskach. Dzięki temu 
zaciekawia przyrodą, rozbudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozwija spostrzegawczość, kształtuje 
poczucie estetyki, bawi i uczy.
Dziecko najpierw przygląda się ilustracji, słucha rymowanki, próbuje odpowiedzieć, a następnie spraw-
dza poprawność odpowiedzi, odchylając skrzydełko, pod którym znajduje się obrazkowe rozwiązanie 
zagadki wraz z podpisem. Na końcu przypomina sobie nie tylko wszystkie zagadkowe zwierzęta, ale 
także inne, które pojawiły się w środku.

Cena det. 9,99 zł

W lesie  
ISBN 978-83-8036-268-0

9 788380 362680

Na podwórku   
ISBN 978-83-8036-269-7

9 788380 362697

W domu 
ISBN 978-83-8036-325-0

9 788380 363250

W dalekich krajach 
ISBN 978-83-8036-326-7

9 788380 363267

?

OTWIERANEOTWIERANE

SKRZYDELKA!SKRZYDELKA!

Przed otwarciem 
skrzydełka

Po otwarciu 
skrzydełka
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ODKRYWAM DŹWIĘKI 

Tekst: Mirosława Kwiecińska
Format: 205 x 203 mm, 260 x 223 mm 
(z wypustką)
Oprawa: twarda + wypustka z dźwiękami
Objętość: 12 stron

Seria książeczek z modułem dźwiękowym dla młodszych dzieci. Przyjazne 
 ilustracje i proste historyjki zachęcają do nauki nowych słów, a przyciski dźwięko-
we zapewniają świetną zabawę.

Publikacja zawiera krótkie scenki rodzajowe, których bohaterami są dzieci oraz pojazdy. Do każdej historyjki 
jest dopasowany przycisk dźwiękowy. Po jego naciśnięciu maluszek usłyszy np. klakson samochodu lub syrenę 
wozu strażackiego. 

Książka zawiera krótkie historyjki, których bohaterami są zwierzęta żyjące zwykle na wsi. Czy każdy maluszek 
widział owieczkę lub kurkę? A czy każdy wie, jakie wydają dźwięki? Jeśli nie, zapraszamy do przeczytania history-
jek i posłuchania głosów zwierząt. Przez naciśnięcie jednego z sześciu przycisków dziecko szybko skojarzy nazwę 
zwierzęcia z głosem, jaki to zwierzę wydaje.

Książka zawiera krótkie historyjki o dzieciach, które potrafi ą grać na różnych instrumentach. Czy każdy malu-
szek wie, jak wygląda fl et lub tamburyn? A czy każdy słyszał, jakie wydają dźwięki? Jeśli nie, zapraszamy do 
przeczytania historyjek i posłuchania dźwięków instrumentów. Przez naciśnięcie jednego z sześciu przycisków 
dziecko szybko skojarzy nazwę instrumentu z dźwiękiem, jaki ten instrument wydaje.

Pojazdy 
Ilustracje: Wojciech Stachyra
ISBN 978-83-8036-387-8 

Zwierzęta 
Ilustracje: Marzena Ćwik
ISBN 978-83-8036-251-2

9 788380 362512

Instrumenty  
Ilustracje: Mariola Budek 
ISBN 978-83-8036-252-9

9 788380 362529

Cena det. 34,90 zł
PATRONAT: 

N
PRZYCISKI DZWIEKOWE!PRZYCISKI DZWIEKOWE!
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W przygotowaniu

W przygotowaniu

W przygotowaniu

W przygotowaniu

POZNAJE GŁÓWKA

Poznaje główka WORDS, czyli SŁÓWKA 

GRAM W MEMO I RYSUJĘ, 
ANGIELSKIE SŁÓWKA ZAPAMIĘTUJĘ

Tekst: Katarzyna Vanevska
Ilustracje: Wojciech Stachyra
Format: 200 x 245 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 48 stron + 6 kart z naklejkami

Ilustracje: Wojciech Stachyra
Format: pudełko: 195 x 154 x 40 mm; kartonik: 70 x 70 mm (zaokrąglone 4 rogi);  książka: 190 x 149 mm
Objętość: pudełko: 22 pary kartoników; książka: 12 stron + okładka

N

Cena det. 19,90 zł
Katarzyna Vanevska
Przyszła na świat w Krakowie, trzynastego, w piątek, a więc urodzona szczęściara. Zreali-
zowała swoje marzenie o pracy w mediach, gdzie jako dziennikarka telewizyjna spędziła 
już ponad połowę życia. Tytuł doktora nauk społecznych zdobyła na wydziale stosun-
ków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w wymiarze domowym szlifuje też 
od ponad dekady, współtworząc polsko-macedońską rodzinę. Prywatnie mama kilkulet-
nich bliźniaków, fanka macierzyństwa i namiętny obserwator dziecięcego świata swoich 
pociech, od których nieustannie uczy się patrzeć na świat w zupełnie niezwykły sposób.
Fot. Marjo Vanevski

Książka zawiera łatwo wpadające w ucho wyjaśnienia 45 angielskich słówek związanych z różnymi obszarami miasta: placem budowy, dworcem, 
parkiem i ulicą. Rymowanki są zilustrowane wesołymi rysunkami.

Pudełko z grą w memo (z pol-
skimi i angielskimi słówkami) 
i książeczką do kolorowania.

Książka zawiera łatwo wpadające w ucho wyjaśnienia 45 angielskich słówek związanych z różnymi grupami zwierząt, które można spotkać: w domu, 
w gospodarstwie, w lesie, w morzu i w zoo. Rymowanki są zilustrowane wesołymi rysunkami.

Miasto, czyli town   
ISBN 978-83-8181-013-5

Miasto. Na ulicy 
i na dworcu  
ISBN 978-83-8181-045-6

Miasto. W parku 
i na budowie  
ISBN 978-83-8181-046-3

Zwierzęta. W domu, 
na podwórku i w ogrodzie  
ISBN 978-83-8181-047-0

Zwierzęta. W lesie, 
w zoo i w morzu
ISBN 978-83-8181-048-7

Zwierzęta, czyli 
animals 

ISBN 978-83-8181-012-8

?

Seria jest przeznaczona dla przedszkolaków rozpoczynających naukę języka an-
gielskiego. Uczy słówek przez zabawę według nowatorskiej metody opartej na 
polskiej rymowance z wplecionym angielskim wyrazem. Umiejętność zapamięty-
wania słówek jest wzmacniana dzięki naklejkom z angielskimi podpisami, które 
dziecko musi samodzielnie wyszukać i dopasować do strony z rymowanką.

Z

PATRONAT: 
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W dziupli szum i poruszenie –

u wiewiórek wielkie zmiany,

bo o świcie na wiat przyszedł

wreszcie synek wyczekany.

Wielce dumni są rodzice.

Rozprawiają wciąż dziadkowie,

jak też przyjmie to siostrzyczka,

kiedy się o bracie dowie.

AWANTURKI WIEWIORKI_sklad.indd   2-3 20.03.2019   09:57

ACH, TE ZWIERZAKI! 

Tekst: Katarzyna Vanevska 
Ilustracje: Marcin Piwowarski
Format: 173 x 173 mm
Oprawa: książka całokartonowa
Objętość: 18 stron + okładka

Seria zawiera zabawnie ilustrowane wierszyki przedstawiające proste historyjki o pełnych tempera-
mentu zwierzakach, które mają wiele przygód i doświadczają różnych emocji. Seria ukazuje ważne 
wartości, skłania do przemyśleń, rozwija wyobraźnię, kształtuje empatię, wzbogaca słownictwo, 
wzrusza i bawi.

Cena det. 14,90 zł

Słonica baletnica 
ISBN 978-83-8036-360-1

9 788380 363601

Prosiaczek 
przystojniaczek 
ISBN 978-83-8036-397-7 

Z książeczki dziecko 
dowie się, że nie można 
osądzać po pozorach.

Awanturki wiewiórki 
ISBN 978-83-8036-396-0

Smuteczki małpeczki 
ISBN 978-83-8036-369-4

9 788380 363694

Pies z kotem  
ISBN 978-83-8036-361-8

9 788380 363618

Z książeczki dziecko dowie się, że spełniając 
marzenia, warto zachować zdrowy rozsądek.

Z książeczki dziecko dowie się, że wspaniale jest mieć rodzeństwo.

Z książeczki dziecko dowie się, że warto 
i trzeba w siebie wierzyć.

Z książeczki dziecko dowie się, że warto żyć 
w zgodzie i przyjaźni.

Lwiątko książątko 
ISBN 978-83-8036-398-4 

Z książeczki dziecko 
dowie się, że można 
pokonać swoje lęki.

N

N N

PATRONAT: 
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MY RYMY LUBIMY 

Tekst: Joanna Wiśniewska
Format: 150 x 150 mm
Oprawa: książka całokartonowa 
Objętość: 10 stron + okładka

Seria kartonowych książeczek zawierających proste scenki rodzajowe z życia ludzi i zwierząt. Każda rozkła-
dówka to oddzielna historyjka opatrzona wesołą rymowanką. Ilustracje towarzyszące wierszykom są sympa-
tyczne, zabawne i sugestywne. Książki rozwijają wyobraźnię, dostarczają wiedzy, ćwiczą spostrzegawczość, 
wzbogacają słownictwo oraz uczą szacunku dla przyrody.

Wieś 
ISBN 978-83-8036-320-5

9 788380 363205

Morze 
ISBN 978-83-8036-322-9

9 788380 363229

Jezioro  
ISBN 978-83-8036-323-6

9 788380 363236

Las 
ISBN 978-83-8036-321-2

9 788380 363212

W książeczce dziecko odnajdzie zwierzątka żyjące 
na wsi i pozna o nich różne ciekawostki. Ponad-
to dowie się m.in., jak wyglądają żniwa czy zbiory 
w sadzie oraz jakie warzywa rosną na przydomo-
wych grządkach.

W książeczce dziecko odnajdzie zwierzątka żyjące 
w lesie i pozna o nich różne ciekawostki. Ponadto 
dowie się m.in., jakie dźwięki może usłyszeć w tym 
środowisku oraz jakie stworzenia prowadzą nocny 
tryb życia.

W książeczce dziecko odnajdzie zwierzątka żyjące 
w morzu i pozna o nich różne ciekawostki. Ponadto 
dowie się m.in., czym zajmuje się rybak, a czym ma-
rynarz, oraz jak wygląda świat tajemniczych syren.

W książeczce dziecko odnajdzie zwierzątka żyjące 
w jeziorze i pozna o nich różne ciekawostki. Po-
nadto dowie się m.in., jakie stworzenia przychodzą 
latem nad wodę, żeby się ochłodzić i o czym marzy 
pewien wędkarz.

Cena det. 5,99 zł
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HISTORYJKI 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 za-
wadiacki Kogutek Filu-
tek szukał zaginionego 
kurczaczka. 

O wszędobylskim Pie-
sku Urwisku, który je-
sienią postanowił wy-
ruszyć w świat.  

O tym, jak krówka o artystycz-
nej duszy marzyła, aby zostać 
tancerką. 

O emocjonującej letniej przygo-
dzie uroczego Konika Pomponi-
ka w sadzie. 

O łakomczuszku Kotku Trzpiot-
ku, który zimą chciał podkraść 
ptaszkom słoninkę.

O Owieczce Kropeczce, któ-
ra wiele uwagi poświęcała 
swojej urodzie, co wpędziło 
ją w kłopoty.

O Kózce Łakomczusz-
ce, która nie wahała 
się pomóc w potrze-
bie innemu zwierzęciu, 
mimo że wymagało 
to od niej dużego za-
angażowania i wysiłku. 

O dobrodusznej śwince, 
która dzięki swojej do-
broci zyskała przyjaciół. 

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  

Krówka Cyrkówka   
Tekst: Mirosława Kwiecińska

ISBN 978-83-8036-296-3   

9 788380 362963

Konik Pomponik  
Tekst: Joanna Wiśniewska
ISBN 978-83-8036-214-7  

Kotek Trzpiotek  
Tekst: Mirosława Kwiecińska

ISBN 978-83-8036-212-3   

Owieczka Kropeczka
Tekst: Mirosława Kwiecińska
ISBN 978-83-8036-297-0

9 788380 362970

Kózka Łakomczuszka 
Tekst: Mirosława Kwiecińska

ISBN 978-83-8036-299-4

9 788380 362994

Świnka Kruszynka 
Tekst: Mirosława Kwiecińska
ISBN 978-83-8036-298-7

9 788380 362987

ATRAKCYJNY EKSPOZYTOR ATRAKCYJNY EKSPOZYTOR 

DLA SPRZEDAWCÓWDLA SPRZEDAWCÓW
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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

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

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!

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.

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.

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.
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BEZPIECZNE DZIECKO 

PRACOWITE PSZCZÓŁKI

Tekst: Marta Łykowska
Ilustracje: Andrzej Chalecki
Format: 130 x 130 mm
Oprawa: książka całokartonowa, 
rozkładana harmonijka
Objętość: 12 stron + okładka

Seria jest adresowana do przedszkolaków i porusza szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa w najbliż-
szym otoczeniu dziecka. Cztery harmonijkowe książeczki z trwałego kartonu są opatrzone hasłowymi in-
formacjami i sugestywnymi ilustracjami, które w skondensowanej formie przybliżają najmłodszym zasady 
bezpieczeństwa. Zastosowany sposób przedstawienia treści za pomocą symboli ułatwia percepcję dziecka.

Na drodze  
ISBN 978-83-8036-230-7

9 788380 362307

W domu  
ISBN 978-83-8036-231-4

9 788380 362314

Pracowite pszczółki  

W przedszkolu  
ISBN 978-83-8036-232-1

9 788380 362321

Na wakacjach  
ISBN 978-83-8036-233-8 

9 788380 362338

Co maluch powinien wiedzieć, aby zachować bezpieczeństwo na 
drodze: jak korzystać z sygnalizacji świetlnej, gdzie bezpiecznie jeź-
dzić na rowerze, co zrobić w razie wypadku, o czym informują pod-
stawowe znaki drogowe, jakie są numery telefonów alarmowych.

Co maluch powinien wiedzieć, aby zachować 
bezpieczeństwo w domu: jak postępować 
w razie wybuchu pożaru, gdzie szukać po-
mocy w przypadku zranienia, jak bezpiecznie 
korzystać z urządzeń pod napięciem, w jakich 
okolicznościach wezwać pomoc, jakie są nu-
mery telefonów alarmowych.

Co maluch powinien wiedzieć, aby zacho-
wać bezpieczeństwo w przedszkolu: jak 
właściwie korzystać z zabawek, jak ostroż-
nie bawić się z kolegami, gdzie szukać po-
mocy w przypadku urazu, w jakich okolicz-
nościach wezwać pomoc, jakie są numery 
telefonów alarmowych.

Co maluch powinien wiedzieć, aby zacho-
wać bezpieczeństwo na wakacjach: w jakich 
miejscach można kąpać się nad morzem, 
jak przygotować się do wyprawy w góry, jak 
zachować ostrożność w lesie, w jakich oko-
licznościach wezwać pomoc, jakie są nume-
ry telefonów alarmowych.

Cena det. 8,99 zł

2
31

Format: pudełko 195 x 143 x 45 mm
W skład zestawu wchodzą: drewniany 
sorter, 7 kolorowych pszczółek, 
plastikowa pęseta

Zabawka, która wspiera rozwój dziecka na wielu płaszczyznach! 
Zadaniem malucha jest chwycenie pszczółek pęsetą za skrzydełka 
i umieszczenie ich w odpowiednich otworach (komórkach) plastra 
miodu.

Dzięki zabawce dzieci ćwiczą sprawność i precyzję manualną, do-
skonalą koordynację oko-ręka, trenują koncentrację, wyrabiają re-
fl eks, uczą się logicznego myślenia, próbują liczyć, utrwalają znajo-
mość kolorów, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, poznają zasady 
zdrowej rywalizacji, świetnie się bawią.
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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

ZWIERZAKI – Z ABECADŁA CUDAKI 

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

Tekst: Ivona Ďuričová, 
Katarzyna Vanevska
Ilustracje: Adrián Macho
Format: 200 x 200 mm
Oprawa: twarda
Objętość: 64 strony

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.

Książeczka zawiera wierszowane historyjki o wesołych zwierzakach, których zaskakujące przygody 
świetnie pobudzają dziecięcą wyobraźnię. Imiona bohaterów zaczynają się na kolejne litery alfabe-
tu, co utrwala jego znajomość i ułatwia lepsze zapamiętanie treści. Na każdej rozkładówce z wier-
szykiem dzieci mogą też poćwiczyć pisanie litery według podanego wzoru. Ilustracje utrzymane 
są w ciepłej, przyjaznej stylistyce i napawają optymizmem.

Cena det. 19,90 zł 

Cena det. 24,90 zł

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

Zwierzaki – z abecadła cudaki 
ISBN 978-83-8036-388-5 

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

wo 

Rymowane zwierzątkowo 
zbiorowo

ISBN 978-83-8036-395-3 

Tekst: Katarzyna Moryc, 
Mirosława Kwiecińska

Ilustracje: Anna Gensler 
Format: 200 x 200 mm

Oprawa: twarda
Objętość: 152 strony

Zabawnie zilustrowany, bogaty zbiór 
wierszy o zwierzętach leśnych, wiej-

skich, domowych i egzotycznych, wraz 
z licznymi ciekawostkami, to pomysł na 

wspaniały prezent.

PATRONAT: 

PATRONAT: 

Z

Z
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PORY ROKU KROK PO KROKU 

Tekst: Katarzyna Moryc
Ilustracje: Małgorzata Detner
Format: 172 x 230 mm; po rozłożeniu 
skrzydełek: 680 x 230 mm
Oprawa: twarda, uszlachetniona folią
Objętość: 32 rozkładane strony

Seria bogato ilustrowanych książek, w których przedstawiono świat roślin i zwierząt podczas czterech pór 
roku, w różnych środowiskach (w lesie, na łące, nad wodą, w sadzie, na podwórku i w parku). Każdemu 
tematowi zostały poświęcone dwa obrazy – jeden syntetyczny, a drugi poszerzony dzięki rozkładanym stro-
nom. Drugi obraz (po rozłożeniu stron) przedstawia ten sam pejzaż, ale inną sytuację – chwilę później. 

Każda książka zawiera: 
• bogate, szczegółowe ilustracje
• sympatyczne wierszyki o porach roku, roślinach i zwierzętach
• komentarze o charakterze edukacyjnym
• łamigłówki i zadania krok po kroku

Jesień    
ISBN 978-83-8036-371-7

9 788380 363717

Wiosna
ISBN 978-83-8036-382-3

9 788380 363823

Zima     
ISBN 978-83-8036-372-4  

9 788380 363724

Lato
ISBN 978-83-8036-383-0

9 788380 363830

Cena det. 29,90 zł 

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

W książce dziecko znajdzie 
odpowiedzi na pytania:
• Jak wygląda sad jesienią?
• Co to jest nawłoć?
• Które drzewo jesienią 

traci igły?      

W książce dziecko znajdzie 
odpowiedzi na pytania:
• Dlaczego czasem wydaje 

się, że mała sarenka 
została porzucona przez 
mamę?

• Co to jest klangor?
• Jak nazywają się jedne 

z najszybszych na świecie 
ptaków?

W książce dziecko znajdzie 
odpowiedzi na pytania:
• Jak wygląda park zimą?
• Kiedy jeleń zrzuca poroże?
• Jak leśnicy pomagają zwie-

rzętom zimą?

W książce dziecko znajdzie 
odpowiedzi na pytania:
• Kiedy zakazuje się wstępu 

do lasu?
• W jaki sposób porusza się 

nartnik?
• Czym różnią się zajęczaki 

od gryzoni?

ROZKLADANEROZKLADANE
STRONY!STRONY!

PATRONAT: 

N
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N

MOJE BAŚNIE

KOLORUJĘ 4 BAŚNIE 

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

Adaptacja: Joanna Wiśniewska
Ilustracje: Mariola Budek
Format: 215 x 275 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 24 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. 

Seria spektakularnych książek do kolorowania z bohaterami znanych i lubianych baśni. Dzięki zastoso-
waniu barwnych teł przyciąga wzrok i zachęca do sięgnięcia po kredki. Umożliwia również zapoznanie 
się z treścią baśni dzięki krótkim streszczeniom.

Cena det. 24,90 zł 

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

Kot w Butach 
i przyjaciele
ISBN 978-83-8036-389-2 

Mała Syrenka 
i przyjaciele

ISBN 978-83-8036-390-8

Kot w Butach 
i przyjaciele

ISBN 978-83-8036-276-5

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

W środku:
• Kot w Butach
• Tomcio Paluch
• Wilk i siedem koźlątek
• Dzikie łąbędzie

W środku:
• Mała Syrenka
• Kopciuszek
• Śpiąca Królewna
• Calineczka

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

Mariola Budek
Z zawodu architekt, z powołania ilustrator. Autorka ilustracji do ponad dwustu pu-
blikacji dostępnych na całym świecie. Ilustratorka książek dla dzieci, w tym baśni, 
kolorowanek, książek dydaktycznych i gier planszowych. Spełniona miłośniczka na-
tury, zabytków i architektury, która oprócz pasji tworzenia dla najmłodszych, reali-
zuje własne projekty i pomysły.
Fot. Archiwum prywatne

PATRONAT: 

Cena det. 9,99 zł

W 

W KAZDEJ W KAZDEJ 
KSIAZCE KSIAZCE 

CZTERY BASNIE!CZTERY BASNIE!
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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 
zewnętrzne
Objętość: 12 stron z okienkami

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

Seria książek z okienkami, które pokazują, że świat jest pełen kolorów, kształtów, cyferek, dźwięków, 
smaków i barwnych zabawek! Dzięki nim dziecko: 
• rozwiązuje zagadki
• ćwiczy spostrzegawczość i koordynację ruchową
• poznaje nazwy kształtów, kolorów, przedmiotów, zwierząt i produktów spożywczych
• uczy się cyferek oraz naśladowania dźwięków
Okienka kryją w sobie ciekawe niespodzianki!
Książki poszerzają zasób słownictwa dziecka oraz uczą formułowania pierwszych zdań.

Dzięki książce dziecko poznaje różne  
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 może się im dokładnie przyjrzeć, a kiedy otworzy 
okienka na poszczególnych stronach książki, dowie się jesz-
cze więcej! 

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
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in

ki
!

K
o
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Słodkie

Smacznego!

Pychota!

Chrup,
chrup...

Py
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,
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Ale pycha!

M
ni
am

Mniam...

Mniam,

mniam...

Mmm...

M
m

m
...

Kw
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ttrr
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wwiiśnie
jjaabb

łłkkoo

mmąąkka

mleko

czekolada
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M
niam

…
M
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!

CO MOŻEMY

PRZYGOTOWAĆ
Z TYCH

PRODUKTÓW?

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

ni
am

, mnia
m...

Wokół mnie
ISBN 978-83-8036-121-8

OTWIERANE OKIENKA!OTWIERANE OKIENKA!
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PĘDZELKIEM I WODĄ

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

Seria książek przeznaczonych do malowania wodą. Wyróżnia się sympatycznymi, oryginalnymi ilu-
stracjami oraz prostymi rymowankami. Ćwiczy zdolności manualne, rozwija kreatywność i zapewnia 
świetną zabawę. Wystarczy zwilżyć wodą pędzelek, pociągnąć nim oddzielnie każdy element rysunku i 
poczekać, aż kartka z ilustracją wyschnie.

Cena det. 12,90 zł 

Wieś 
Objętość: 24 strony
ISBN 978-83-8036-205-5 

Pojazdy  
Objętość: 24 strony
ISBN 978-83-8036-206-2  

Morze
Objętość: 20 stron

ISBN 978-83-8036-293-2

Dzikie zwierzęta 
Objętość: 20 stron
ISBN 978-83-8036-292-5

KOLOROWANIE BEZ FARB!KOLOROWANIE BEZ FARB!
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ZACZAROWANY PĘDZELEK 

MALUJĘ WODĄ 

Format: 220 x 290 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa, 
zaokrąglone rogi zewnętrzne

Format: 220 x 290 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 24 strony

Seria malowanek wodnych zapewniających znakomitą zabawę w domu, w przedszkolu czy na wa-
kacjach. Za pomocą pędzelka i zwykłej wody powstają różnokolorowe rysunki, które sprawią radość 
każdemu dziecku. 

Seria książek przeznaczonych do malowania wodą. Malowanki wodne to świetny pomysł na zabawę dla 
najmłodszych. Dzięki nim dzieci ćwiczą sprawność manualną. Poszczególne części ilustracji składają 
się z barwnych kropek. Po zwilżeniu ich wodą, dziecko maluje fragment w danym kolorze. Na koniec 
czeka, aż cała strona wyschnie i dopiero wtedy maluje kolejny obrazek.

Cena det. 9,99 zł 

Maluję wodą 
zwierzęta 
Tekst: Natalia 
Kawałko-Dzikowska, 
Beata Rojek
ISBN 978-83-8181-022-7 

Księżniczki  
Tekst: Beata Rojek
Objętość: 20 stron
ISBN 978-83-8036-357-1

9 788380 363571

Smoki  
Tekst: Natalia 

Kawałko-Dzikowska
Objętość: 20 stron

ISBN 978-83-8036-358-8

9 788380 363588

Maluję wodą 
dinozaury 

Tekst: Beata Rojek
ISBN 978-83-8181-021-0 

N

Cena det. 12,90 zł

KOLOROWANIE BEZ FARB!KOLOROWANIE BEZ FARB!
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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 

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

Seria książeczek przeznaczonych do malowania wodą. Do tej zabawy dziecko nie potrzebuje żadnych 
farb. Wystarczy, że lekko zmoczy pędzelek w wodzie i już może malować. Przed malowaniem kolejnej 
ilustracji powinno poczekać, aż poprzednia wyschnie.

Cena det. 5,99 zł

MALUJEMY WODĄ 

UROCZE KRÓLEWNY 

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

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

Seria książek przeznaczonych do malowania wodą. Zawiera ilustracje związane z tematyką budowy, pomocy 
na drodze i pojazdów. Do malowania wystarczy tylko zamoczony w niewielkiej ilości wody pędzelek. Malowanie 
najlepiej zacząć od górnej części strony, a następnie poczekać, aż kartka wyschnie.

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

Cena det. 6,99 zł

Cena det. 6,99 zł

HIT!

Na budowie 
ISBN 978-83-8036-403-5

Na pomoc 
ISBN 978-83-8036-405-9

Pojazdy 
ISBN 978-83-8036-404-2

Urocze królewny 1 
ISBN 978-83-8181-019-7

Urocze królewny 2 
ISBN 978-83-8181-020-3

KOLOROWANIE BEZ FARB!KOLOROWANIE BEZ FARB!
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KOLORUJĘ MÓJ ŚWIAT 

KOLOROWANKI Z NAKLEJKAMI 

Format: 210 x 297 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 32 strony

Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa, 
zaokrąglone rogi zewnętrzne 
Objętość: 32 strony

Seria sympatycznych kolorowanek. Przestawia bajkowe postaci, dzikie i domowe zwierzęta, groźne 
dinozaury i różnego typu pojazdy. Prawdziwa gratka dla każdego przedszkolaka oraz dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym.

Seria kolorowanek  z naklejkami dla maluchów. Proste kształty, wyraźne kontury i duże płaszczyzny uła-
twiają dzieciom kolorowanie obrazków. Naklejki do każdego rysunku zachęcają do zabawy i stanowią 
barwne podpowiedzi.

Cena det. 7,99 zł

Cena det. 7,99 zł

N

N

Bajki 
ISBN 978-83-8036-409-7

Zwierzęta 
ISBN 978-83-8036-407-3

Pojazdy  
ISBN 978-83-8181-023-4

Obrazki  
ISBN 978-83-8181-024-1

Dinozaury  
ISBN 978-83-8036-408-0

Pojazdy   
ISBN 978-83-8036-410-3
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POKOLORUJ KREDKĄ 

KOLOROWANKI JANKA I ANKI 

Ilustracje: Piotr Kozera
Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa, 
zaokrąglone rogi zewnętrzne
Objętość: 36 stron

Ilustracje: Mariola Budek
Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa, 
zaokrąglone rogi zewnętrzne
Objętość: 24 strony

Seria kolorowanek. Książeczki zawierają proste, sympatyczne, zróżnicowane tematycznie obrazki do koloro-
wania. Dzieci mogą skorzystać z barwnych wzorów albo pokolorować rysunki według własnego pomysłu. 
Każdy z obrazków ma polski i angielski podpis.

Seria kolorowanek, w których znajdują się 24 ilustracje wiejskich, leśnych i dzikich zwierzątek, dinozaurów, stwor-
ków, robotów i ludzi. Rysunki mają krótkie podpisy. Dzięki kolorowaniu dziecko rozwija kreatywność, doskonali 
sprawność manualną, uczy się koncentracji, wzbogaca słownictwo, a przede wszystkim świetnie się bawi.

Cena det. 5,99 zł

Cena det. 4,99 zł

Pokoloruj kredką 1 
ISBN 978-83-8036-300-7

9 788380 363007

Pokoloruj kredką 2 
ISBN 978-83-8036-301-4

9 788380 363014

Pokoloruj kredką 3 
ISBN 978-83-8036-302-1

9 788380 363021

Pokoloruj kredką 4 
ISBN 978-83-8036-303-8

9 788380 363038

Na wsi i w lesie 
ISBN 978-83-8036-346-5

9 788380 363465

W zoo i w juraparku  
ISBN 978-83-8036-347-2

9 788380 363472

W świecie stworków 
i słodziaków  
ISBN 978-83-8036-349-6

9 788380 363496

Praca ludzi i robotów 
ISBN 978-83-8036-348-9

9 788380 363489

SLÓWKA POLSKIE I  ANGIELSKIE!SLÓWKA POLSKIE I  ANGIELSKIE!

KOLOROWANIE WEDLUG WZORU!KOLOROWANIE WEDLUG WZORU!

RYSUNKI Z GRUBYM OBRYSEM!RYSUNKI Z GRUBYM OBRYSEM!
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POMYŚL I POKOLORUJ

SMOKI

POMYŚL I POKOLORUJ 

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

Seria kreatywnych książek zapewniająca każdemu dziecku twórcze zajęcie na wiele godzin. Kształtuje umiejętności 
manualne, ćwiczy spostrzegawczość, trenuje koncentrację, rozwija wyobraźnię, gwarantuje świetną zabawę. Jej wyróż-
nikiem są sympatyczne ilustracje do pokolorowania umieszczone na barwnych tłach. Zaletą serii jest jej różnorodność 
– proponowane aktywności to: kolorowanie według wzoru, kolorowanie według kodu i rozwiązywanie labiryntów.

Cena det. 6,99 zł

Mandale według wzoru  
ISBN 978-83-8036-351-9

9 788380 363519

Labirynty 
ISBN 978-83-8036-350-2

9 788380 363502

Rysunki według kodu   
ISBN 978-83-8036-352-6

9 788380 363526

Smoki według wzoru
ISBN 978-83-8036-367-0

9 788380 363670

Zwierzęta według wzoru   
ISBN 978-83-8036-353-3

9 788380 363533

6

Taniec
motyli

7

Wiśniowy 
deser

Dzika
kaczka

4

Żółw
błotny

5

Książka zawiera rysunki intrygujących mandali, które 
należy pokolorować zgodnie ze wzorem. Dziecko może 
też użyć dowolnych barw, by stworzyć własne, niepowta-
rzalne kompozycje.

Książka zawiera labirynty o różnym stop-
niu trudności. Można je dodatkowo po-
kolorować według własnego pomysłu. 
W razie wątpliwości dziecko może sko-
rzystać z rozwiązania zamieszczonego 
na ostatniej stronie.

Książka zawiera rysunki zabawnych 
smoków, które należy pokolorować 
zgodnie ze wzorem. Dziecko może też 
użyć dowolnych barw, by stworzyć wła-
sne, niepowtarzalne kompozycje.

Książka zawiera rysunki sympatycznych 
zwierzątek, które należy pokolorować 
zgodnie ze wzorem. Dziecko może też 
użyć dowolnych barw, by stworzyć wła-
sne, niepowtarzalne kompozycje.

Książka zawiera rysunki zwierząt i ludzi do pokolorowa-
nia zgodnie z kodem. W razie wątpliwości dziecko może 
skorzystać z rozwiązania zamieszczonego na ostatniej 
stronie.

Z

?

KOLOROWANIE WEDLUG KODU!KOLOROWANIE WEDLUG KODU!

KOLOROWANIE WEDLUG WZORU!KOLOROWANIE WEDLUG WZORU!ROZWIAZYWANIE LABIRYNTÓW!ROZWIAZYWANIE LABIRYNTÓW!
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KOLORUJĘ I ZNAJDUJĘ 

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

Tekst: Natalia Kawałko-Dzikowska
Ilustracje: Marzena Ćwik
Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 16 stron 

Seria dwóch książek przeznaczonych do kreatywnego kolorowania i rozwiązywania zagadek. Przedsta-
wia opowieści o chłopcu i dziewczynce. Pozwala prześledzić jeden dzień z życia każdego bohatera. Uczy 
rozpoznawania czasu na zegarze, ćwiczy określanie chronologii wydarzeń, trenuje koncentrację, rozwija 
wyobraźnię, zapewnia świetną zabawę.

Cena det. 5,99 zł Cena det. 7,99 zł 

Cena det. 6,99 zł 

Kolorowanka z atrakcyjnymi 
księżniczkami o niebanalnych 
imionach! Roksana, Wiktoria, 
Róża i inne księżniczki zapra-
szają na wielki bal.

Kolorowanka z ciekawymi dzikimi zwierzę-
tami, które żyją w różnych rejonach świa-
ta. Pandy, surykatki, jaguary i inne dzikie 
zwierzęta zapraszają do odwiedzenia eg-
zotycznych krain.

Koloruję księżniczki   
ISBN 978-83-8036-423-3

Dzień Zosi 
ISBN 978-83-8036-310-6

9 788380 363106

Dzień Antka 
ISBN 978-83-8036-311-3

9 788380 363113

Kolorowanka z zabawnymi po-
jazdami, które poruszają się po 
lądzie, w powietrzu, w wodzie 
i jej powierzchni. Samochody 
osobowe, statki, maszyny bu-
dowlane i inne pojazdy zapra-
szają na przejażdżkę.

Koloruję pojazdy
ISBN 978-83-8036-424-0

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

Każdego ranka korci Zosię, żeby zjeść coś, za czym wprost 
przepada, choć wie, że jest to niezdrowe. Dzisiaj jednak mama 
przygotowała jej tak zachęcająco wyglądające zdrowe 
śniadanie, że dziewczynka nie może mu się oprzeć. 
Zje z apetytem pyszną kolorową kanapkę i jajko sadzone.

4

Produkty, które są zdrowe, połącz z talerzem zieloną kredką. 
Te, które są niezdrowe, przekreśl czerwoną. 
Dokończ kolorowanie ilustracji według własnego pomysłu. 

5
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Cała rodzina wreszcie dotarła do domku babci i dziadka. 
Wszyscy są trochę zmęczeni, ale zadowoleni. Czeka ich 
bardzo przyjemny dzień.

Połącz punkty od 1 do 20 i pokoloruj obrazek przedstawiający domek 
babci i dziadka Antka.

4

Mmm, co tak pachnie w korytarzu? Babcia właśnie upiekła 
tort dla dziadka. Dzieci chętnie by go już zjadły, ale trzeba 
cierpliwie poczekać na pozostałych gości.

Pokoloruj ilustrację. Gdzie schował się kotek łakomczuszek?

5

?

KOLORUJĘ KREDKĄ I PĘDZELKIEM 

Format: 200 x 290 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 32 strony
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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 978-83-8036-384-7

9 788380 363847

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

Seria kolorowanek z naklejkami. Zawiera ilustracje z grubym obrysem, co ułatwia dziecku ćwiczenie 
umiejętności kolorowania, rozwija koncentrację, trenuje skupienie.

Cena det. 9,99 zł 

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

HIT! HIT!

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

Świat naklejek dla chłopców
ISBN 978-83-8036-019-8

ŚWIAT NAKLEJEK 

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

Seria aktywizujących książek z naklejkami. Z tą serią poznawanie kolorów, kształtów, cyferek i li-
terek zamieni się w prawdziwą przygodę! Labirynty, puzzle i inne zadania na spostrzegawczość 
sprawią, że nauka nie będzie trudna! Kolorowe naklejki gwarantują zabawę, której nie oprze się 
żadna dziewczynka ani żaden chłopiec!

Cena det. 19,90 zł 

?

80 RYSUNKÓW, 80 NAKLEJEK!80 RYSUNKÓW, 80 NAKLEJEK!
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SPRYTNE SMYKI 

PIERWSZY ZESZYT

Ilustracje: Jolanta Czarnecka
Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 80 stron + naklejki

Ilustracje: Jolanta Czarnecka 
Format: 195 x 250 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 12 stron + naklejki

Seria książek edukacyjnych dla przedszkolaków. Zawiera różnorodne zadania, dzięki czemu zapewnia 
trening wielu umiejętności, m.in. liczenia, znajdowania podobieństw i różnic, przechodzenia labiryntów, 
rysowania po śladzie, wycinania. Aż 80 stron zabawy połączonej z nauką!

Seria wesołych książeczek edukacyjnych z naklejkami dla najmłodszych czytelników. Zawiera ciekawe 
zadania wspierające naukę liczenia i pisania. Pozwala przedszkolakom miło spędzić czas na zabawie 
i nauce.

N

N

Cena det. 14,90 zł

Sprytne smyki 1
ISBN 978-83-8181-017-3

Sprytne smyki 3
ISBN 978-83-8181-042-5

Literki 
ISBN 978-83-8181-015-9

Sprytne smyki 2
ISBN 978-83-8181-018-0

Sprytne smyki 4
ISBN 978-83-8181-043-2

Cyferki 
ISBN 978-83-8181-016-6

Cena det. 5,99 zł

?

?

2
31

2
31

80 STRON LAMIGLÓWEK!80 STRON LAMIGLÓWEK!

PIERWSZE LITERKI I  CYFERKI!PIERWSZE LITERKI I  CYFERKI!



34

P
U

B
LI

K
AC

JE
 D

LA
 D

Z
IE

C
I 

W
 W

IE
K

U
 3

+
DLA BYSTRZAKÓW PRZEDSZKOLAKÓW 

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

Seria książek przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera różnorodne zadania, które pozwolą 
młodym czytelnikom w pożyteczny i miły sposób spędzić czas. Dzieci ćwiczą takie umiejętności, jak: liczenie, 
znajdowanie podobieństw i różnic, dopasowywanie, przyporządkowywanie, przechodzenie labiryntów, rysowa-
nie po śladzie, łączenie kropek, rysowanie, kolorowanie.

Cena det. 9,99 zł 

Dla bystrzaków przedszkolaków 1
Opracowanie grafi czne: Jolanta Czarnecka
ISBN 978-83-8036-312-0

9 788380 363120

Dla bystrzaków przedszkolaków 2 
Opracowanie grafi czne: Piotr Kozera
ISBN 978-83-8036-313-7

9 788380 3631378 9

Aż 80 stron zabawy i nauki dla najmłodszych czytelników! Dzięki odpowiednio dobranym 
zadaniom, dzieci rozwijają myślenie matematyczne, ćwiczą zdolności manualne, trenują 
spostrzegawczość i koncentrację. Dodatkowo na skrzydełku okładki zamieszczono materiały 
pomagające w nauce dodawania lub odejmowania, które można wyciąć i korzystać z nich 
w dowolnym miejscu i czasie.

? 2
31

Dla bystrzaków przedszkolaków 3 
Opracowanie grafi czne: Piotr Kozera
ISBN 978-83-8036-314-4

9 788380 363144

Dla bystrzaków przedszkolaków 4 
Opracowanie grafi czne: Piotr Kozera

ISBN 978-83-8036-315-1

9 788380 363151
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Sudoku 1
ISBN 978-83-8036-130-0

Sudoku 2
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, zeszytowa, zaokrąglone rogi
Objętość: 8 stron + naklejki

Seria książek edukacyjnych dla najmłodszych i trochę starszych dzieci. Zawiera labirynty i rebusy, 
umożliwiają: znajdowanie podobieństw i różnic, rysowanie według wzoru, dodawanie, poznawanie liter, 
kolorowanie oraz rozwiązywanie mnóstwa innych, ciekawych zabaw i zagadek. W każdej książce jest 
80 stron przeróżnych łamigłówek! Seria zapewnia też: kształcenie umiejętności myślenia i kojarzenia 
oraz ćwiczenie spostrzegawczości. Jest doskonałą pomocą w nauce dodawania i pisania.

Seria książeczek z łamigłówkami sudoku. Kolorowe 
ilustracje oraz naklejki sprawią, że każdy maluch 
z przyjemnością i łatwością wkroczy w świat tych 
łamigłówek. Dzięki temu rozwinie umiejętność lo-
gicznego myślenia oraz spostrzegawczość. Każda 
książeczka zawiera 10 schematów sudoku do uzu-
pełnienia oraz 60 naklejek.

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+

HIT!

?

2
31?

TECZKI Z KSIĄŻECZKAMI 

Format złożonej teczki z rączką: 
310 x 250 mm 

Seria teczek z atrakcyjnymi zestawami plastyczno-edukacyjnymi dla dzieci w wieku 4–6 lat.
Każda poręczna teczka zawiera:
• książki do kolorowania i wyklejania
• modele origami
• zimowe i świąteczne dekoracje 

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   

ą j

?

• rebusy
• zagadki
• naklejki

16-ELEMENTOWE SUDOKU!16-ELEMENTOWE SUDOKU!
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PRZYGÓD W BRÓD. JUŻ CZYTAMY! 

Tekst: Mirosława Kwiecińska
Ilustracje: Małgorzata Detner
Format: 200 x 200 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią
Objętość: 32 strony

Seria zawiera sugestywnie ilustrowane opowieści z morałem o zwierzętach, które przeży-
wają wiele przygód. Uczy szacunku do zwierząt, rozwija empatię, bawi, wzrusza, zacie-
kawia, wzbogaca słownictwo, kształtuje poczucie estetyki.
Dziecko może czytać książeczki tej serii samodzielnie dzięki wyraźnej czcionce oraz do-
stosowaniu treści do jego możliwości percepcyjnych.

Książka przedstawia przygody kotki Pusi, która postanawia zobaczyć świat. Podczas eskapady Pusia przeżywa 
wiele przygód, zyskuje przyjaciół, poznaje życie bezdomnych kotów, którym stara się pomóc. Pokonuje też 
piętrzące się na jej drodze trudności. 

Książka przedstawia przy-
gody odważnego lwa Bum-
cyka oraz jego przyjaciół: 
zebry Figlarki, żyrafy Agraf-
ki, strusia Czarusia i papugi 
ary Spryciary, którzy wspól-
nie postanawiają uwolnić 
goryla Węgielka z rąk złych 
ludzi. 

Książka przedstawia przeży-
cia pieska Tojusia, który po-
stanawia uciec ze schroniska 
dla zwierząt i znaleźć swój 
wymarzony dom. W czasie 
wędrówki Tojuś poznaje wiele 
zwierząt i pokonuje pojawia-
jące się przeszkody. Czy znaj-
dzie swój wymarzony dom?

Książka przedstawia przygody niedźwiadka Funi, który wraz z mamą i bratem jest zmuszony opuścić znikają-
cy las i poszukać innego miejsca do życia. W czasie wędrówki trzy niedźwiedzie natrafi ają na wiele trudności, 
które pokonują dzięki silnej woli, odwadze i wzajemnemu wsparciu.

Pusia i jej wielka wyprawa 
ISBN 978-83-8036-364-9

9 788380 363649

Funia i znikający las 
ISBN 978-83-8036-365-6

9 788380 363656

Bumcyk i jego drużyna 
ISBN 978-83-8036-285-7

9 788380 362857

Tojuś i jego droga do domu 
ISBN 978-83-8036-286-4

9 788380 362864

Cena det. 9,99 zł

Małgorzata Detner
Ilustratorka i grafi czka, która dla rysowania porzuci-
ła kostiumografi ę. Na co dzień zajmuje się ilustracją 
do projektów edukacyjnych oraz gier planszowych. 
Miłośniczka kolorów, starych ilustracji i pięknych 
książek dla dzieci.
Fot. Archiwum prywatne

Mirosława Kwiecińska
Z wykształcenia biolog, z doświadczenia redak-
tor, z zamiłowania przyrodnik. Pracowała w wie-
lu wydawnictwach. Prowadziła własną fi rmę usług 
wydawniczych. Obecnie jest związana z Wydaw-
nictwem AWM. Przygotowała dziesiątki publika-
cji akademickich, popularnonaukowych, szkolnych 
i dziecięcych. Największą radość sprawia jej kre-
owanie książek dla dzieci. Lubi ogrody oraz bliskie 
i dalekie podróże. Zawsze jest gotowa uwiecznić in-
trygujący widok lub ciekawą sytuację na fotografi i.
Fot. Grażyna Bryk

PATRONAT: 
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OPOWIADANIA DO CZYTANIA

DZIECIAKI NA TROPIE 

Szaruś z galerii
Tekst: Katarzyna Kacprzak
Ilustracje: Małgorzata Detner
Format: 128 x 198 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 64 strony

ISBN  978-83-8036-378-6

9 788380 363786

Misja: Uwolnić rodziców. 
Filipiny 
Tekst: Katarzyna Kacprzak
Ilustracje: Dariusz Wanat
Format: 160 x 235 mm
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 160 stron

ISBN  978-83-8036-402-8

Figiel z marzeń 
Tekst: Mirosława Kwiecińska

Ilustracje: Małgorzata Detner
Format: 128 x 198 mm

Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 68 stron

ISBN  978-83-8036-379-3

Katarzyna Kacprzak
Radca prawny, ale przede wszystkim mama dwójki 
cudownych dzieciaków, dla których pisze i które są 
dla niej nieustającym źródłem inspiracji. 
Fot. Archiwum prywatne

Dariusz Wanat
Ilustrator książek dla dzieci, taki z pasji i powołania. 
Z upodobaniem i pewną nutą przekory przedstawia 
świat rozbawionych smyków, dziecięcych emocji, ra-
dości i małych „problemików”. Jego motto to: „Po-
czucie humoru jest kwestią wyboru”... Szczególnie 
gustuje w zabawnych opowiadaniach i wierszykach, 
które ilustruje z wielką przyjemnością, przedstawia-
jąc swoją wizję szczęśliwego dzieciństwa.
Fot. Archiwum prywatne

Seria powstała z myślą o dzieciach, które zaczynają samo-
dzielną lekturę. Zastosowano tu m.in. odpowiednią wiel-
kość czcionki, podział tekstu na krótkie partie, wyróżnienia 
ważnych słów i sformułowań. Dopełnienie całości stanowią 
miłe dla oka czarno-białe ilustracje. Tematyka książeczek 
jest bliska dzieciom, porusza ważne dla nich problemy 
i wprowadza je w świat wartości.

Seria ma charakter przygodowy i sensacyjny. Powstała z myślą 
o dzieciach, które już potrafi ą samodzielnie czytać. Aby ułatwić im 
trening czytania, zastosowano m.in. odpowiednią wielkość czcionki, 
podział tekstu na krótkie partie, wyróżnienia trudnych słów i sformu-
łowań oraz zawarto ich wyjaśnienia. Dopełnienie całości stanowią 
zabawne, kolorowe ilustracje. 

Porywająca książka przygodo-
wa o piątce dzieciaków, które 
w czasie ferii zimowych wyjeż-
dżają z rodzicami na Filipiny. Sy-
tuacja staje się sensacyjna, kiedy 
nieoczekiwanie rodzice znikają, 
a dzieci muszą same sobie pora-
dzić w nieznanym kraju. 

Książka przedstawia koleje losu cho-
mika Szarusia, który trafi a pod opiekę 
rodzeństwa – Karolinki i Kacperka. 
Historia opowiedziana z perspektywy 
zwierzątka uwrażliwia małych czytel-
ników na jego potrzeby i uczucia.

Książka przedstawia rok z życia Oli, 
która marzy o własnym piesku. Mały 
czytelnik towarzyszy dziewczynce 
w kolejnych przygodach od jej dziesią-
tych do jedenastych urodzin.

PATRONAT: 

PATRONAT: 

- 37 -

Dzieci zacz y g o no odczytywa  na-
pisy na paczkach, w ród których by y upo-
minki dla mamy, dla taty, dla Karolinki, dla 
Kacperka i… wiecie co? By  te  prezent dla 
mnie – „Dla Szarusia”! Jeszcze nigdy 
wcze niej nie dosta em tak pi knie zapako-
wanego prezentu. A tu prosz , ta najwi ksza 
paczka jest dla mnie. Karolinka rozwi za a 
wst k , a Kacperek zdj  papier. Wtedy 
zobaczy em du e, kolorowe pude ko, w któ-
rym by  nowy domek si ownia! W a nie 
taki, o jakim opowiada  mi Kacperek. Taki, 
o jaki prosi  dla mnie w li cie do wi tego 
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Miko aja. To niesamowite! Nie wiedzia em, 
e to tak dzia a. 

Siedz  teraz w moim pierwszym domku 
i odpoczywam. Dzieci po czy y plastiko-
wym tunelem nowy domek i si owni  z moim 
dotychczasowym mieszkaniem. Ca y dzie  
chodzi em z jednego domku do drugiego, 
biega em w nowym du ym ko owrotku i… 
bardzo si  tym wszystkim zm czy em. 
Nie wiem, kto mia  wi cej rado ci z przy-
niesionej przez Miko aja si owni: ja czy dzieci. 
W ka dym razie to by  bardzo mi y i d ugi 
dzie . Musz  si  teraz porz dnie wyspa . 
Chyba nawet dzi  w nocy nie dam rady 
ha asowa .
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Z

W
 przygotowaniu

Misja: Skarb prababci. Polska    
Tekst: Katarzyna Kacprzak

Ilustracje: Dariusz Wanat
Format: 160 x 235 mm

Oprawa: miękka, klejona 

ISBN 978-83-8036-412-7

N

Z

SAMODZIELNE CZYTANIE! SAMODZIELNE CZYTANIE! 

Cena det. 12,90 zł 

Cena det. 19,90 zł 

Cena det. 19,90 zł 

Cena det. 12,90 zł 
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ABC MAŁEGO PATRIOTY 

Tekst: Janusz Puskarz
Ilustracje: Karolina Kucharska
Format: 210 x 297 mm
Oprawa: twarda
Objętość: 48 stron

Co to znaczy być patriotą? Jakie miejsca warto zobaczyć w Polsce? Którzy z Polaków 
rozsławili nasz kraj za granicą? Jakie są najbardziej znane polskie legendy? Kto walczył 
o wolność naszej ojczyzny? Jakich odkryć dokonali nasi rodacy? Kiedy i dlaczego obcho-
dzimy Narodowe Święto Niepodległości? To tylko kilka z wielu pytań, na które odpowie-
dzi znajdują się w tej książce. Po jej przeczytaniu dziecko lepiej pozna swoją ojczyznę. 
Na końcu znajduje się quiz, w którym sprawdzi zdobytą wiedzę, oraz wyjątkowy dowód 
tożsamości – po uzupełnieniu można go wyciąć i powiesić w pokoju!

978-83-8036-354-0

9 788380 363540

Cena det. 24,90 zł 

Abc małego patrioty – 
kolorowanka
ISBN  978-83-8036-381-6

9 788380 363816

Ilustracje: Karolina Kucharska
Format: 200 x 290 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa
Objętość: 24 strony

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 fotografi ą 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.
Fot. Archiwum prywatne

?

Cena det. 6,99 zł

PATRONAT:



39

P
U

B
LIK

AC
JE

 D
LA D

Z
IE

C
I W

 W
IE

K
U

 6+

20

Psy to „rozmowne” 

zwierzęta. Porozumiewają 

się między sobą 

i z człowiekiem za pomocą 

różnych dźwięków.WIEM, JAK POGADA  Z PSEM

WARCZENIE TO OSTRZE ENIE

Warczenie oznacza: Miej się na baczności! Takie 

dźwięki wydaje pies, kiedy się boi, albo kiedy ma 

zamiar ZAATAKOWA . Nigdy nie wolno lekceważyć 

takiego zachowania, bo pies wyprowadzony 

z równowagi może pogryźć nawet domownika. PSY SZCZEKAJ  

W KA DYM 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 

RÓ NE 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 zabawk .

Jest mi le.
SKOMLENIE TO PROSZENIE

Są to PRZECI G E D WI KI, 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 SKAR ENIE

Tak nazywamy urywany, A OSNY 

psi J K . 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.

ATKA I ATEK

Jakie są ulubione polskie 

imiona dla suczki i psa?

To ulubione imiona 

dla suczek.

To ulubione imiona 

dla psów – samców.

Fun
ia

ate
k

Pch
e ka

Brutu
s

Mika

Bobik

Saba

Reks 

Pusia

Azor

Nora

Tofik

Nuka

Dino

atk
a

Cza
ru

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 ROBI CE HA ASY

Jedne rasy są bardziej milczące, a inne SZCZEKAJ  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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KLUBIK ODKRYWCÓW   

Tekst: Marta Maruszczak
Ilustracje: Marta Drapiewska (Marta Kitka)
Format: 215 x 275 mm
Oprawa: twarda z gąbką 
Objętość: 48 stron 

Tekst: Marta Maruszczak, 
Mirosława Kwiecińska
Ilustracje: Marta Kitka
Format: 215 x 275 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 48 stron

Książki serii rozbudzają w dzieciach ciekawość świata zwierząt i uczą szacunku dla przyrody. Oprócz 
intrygujących 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!

Cena det. 24,90 zł 

Cena det. 14,90 zł

Pyszczki, łapy, ogony  
ISBN  978-83-8036-202-4 

Tęcza, wiatr, śnieżynki 
ISBN 978-83-8036-203-1 

Książka ukazuje udomowionych przyjaciół człowieka, m.in.: koty, psy, króliki, papużki, chomiki, 
szynszyle, a nawet patyczaki. Dziecko dowie się z niej, dlaczego koty polują, psy szczekają, a 
chomiki chomikują.

Zjawiska występujące w przyrodzie mogą wydawać się tajemnicze. Z książki dziecko dowie się, 
jak powstaje tęcza, dlaczego wieje wiatr i skąd się biorą śnieżynki.

Książka zawiera różnorodne, ciekawe zadania i pytania dla wszyst-
kich młodych miłośników przyrody. Dotyczy różnych aspektów ży-
cia i funkcjonowania dzikich zwierząt, nawiązując do treści książki 
„Paszcze, kły, szpony”. Jednocześnie jest też propozycją niezależ-
ną od serii i uniwersalną.

Paszcze, kły, szpony   
ISBN 978-83-8036-284-0 

Zwierzozadania 
do wykonania. 
Paszcze, kły, szpony  
ISBN 978-83-8036-418-9 
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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 D UGICH USZU, 
FUTERKO JAK Z PLUSZU
Królik ma długie uszy i świetny 
S UCH. 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.UZ BIENIE RO NIE SZALENIE

Zęby królika rosną przez całe życie. Zwierzę musi je 
ciągle CIERA . 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. 

UZ BIENIE
To komplet wszystkich zębów w jamie 

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

miniaturowe, mają takie samo uzębienie.

Musz  
ciera  z by.

uszy

oczy

nos

ogonekłapy

CHRUP, CHRUP. 
Lubi  marchewk .
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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.

YCIE O WICIE
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 ZWIERZ T 
ZMIERZCHOWYCH – lubi harcować 
o świcie i gdy zapada zmrok.

ZWIERZ TA 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 NIADANKO
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 PRZE UWA jedzenie, 
trze wówczas zębem o ząb 
i dzięki temu je ściera. 

To jest 
smaczne.

Nam ju  nie chce 
si  spa .
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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 KORZY CIACH I SZKODACH, 
JAKIE NIESIE WODA

W górach mo na podziwia  
wodospady. Tworzy je woda 

p yn ca rzek . Gdy napotka 
próg skalny, z hukiem spada w dó .

Woda napędza koło młyńskie. 

SI A STRUMIENIA 
ZIARNO W M K  

ZMIENIAWielkie KO A M YNÓW 

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 RZEK  
– 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 EGLUGA RÓDL DOWA . 
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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 B DZIE POWODZI, 
GDY ZAPORA RZEK  
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.

RÓ NE 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 PODRÓ E PRZEZ AKWENY DU E

EGLUGA 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 SK ADNIKÓW S O CA PROMYKÓW
Jakiego koloru jest światło słoneczne? Jest BIA E . 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, 
T cza pojawia si  
na niebie zawsze 

naprzeciwko s o ca.

fioletowy

granatowy

niebieski

zielony
ó

ty
pom

ara
czowy

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 parasolk  
nieruchomo, a ty 
widzisz wszystkie 

kolory t czy.

Szybko kr c  
parasolk , a tobie 

wydaje si , e parasolka 
jest bia a.

POTEM TECZY UK
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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 T CZ
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 WIAT A BIA EGO 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 pi kna 
t cza powsta a 
w kroplach wody!

Tecza_Wiatr_Sniezynki_sklad.indd   25 23.08.2017   09:42

Marta Maruszczak
Biolog i antropolog z wykształcenia, studiowała też medycynę. Pracuje jako 
dziennikarka. Napisała kilkanaście książek popularnonaukowych dla dociekli-
wych czytelników, młodszych i starszych, oraz poradników z dziedziny zdrowia, 
psychologii i wychowania. Prywatnie mama trojga dzieci, w tym bliźniaków, 
a z zamiłowania długodystansowa rowerzystka i ogrodniczka.
Fot. Hanna Prus

?
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Kolce to sztywne, zaostrzone 
wyrostki na ciele. Dzięki nim 
niegroźne zwierzęta, które 
nie miałyby szans w walce 
z napastnikami, mogą ich 
skutecznie zniechęcić 
do ataku.

W naturalnych warunkach 
poluj  nawet na w e 

i skorpiony, gdy  jestem 
odporny na ich jad.

GDY KOLCAMI UK UJ ,
TO WRÓG REZYGNUJE
Ciało JE A jest pokryte 
OSTRYMI KOLCAMI, które 
powstały ze zmienionych 
włosów. Przestraszony jeż 
zwija się w kulkę, chowając 
pyszczek i łapy oraz strosząc 
ostre kolce. To skuteczna 
ochrona przed atakami innych 
zwierząt. By odstraszyć 
napastnika, jeż zwinięty 
w kulkę dodatkowo fuka 
i syczy. Jeśli mimo to wróg 
dotknie kolców, zwierzątko 
wykonuje gwałtowne ruchy, 
starając się ukłuć intruza. 

Mam na ciele od pi ciu 
do siedmiu tysi cy kolców. 

ostre kolce

jeż w pozycji 
obronnej

jeż pigmejski, 
czyli białobrzuchy

001-048 Paszcze_sklad.indd   32 28.05.2019   08:35
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W sytuacji zagro enia zwijam si  
w kulk  jak je  i ha asuj  

jak w  grzechotnik.

NIM ZAATAKUJ , KOLCAMI WIBRUJ
Ze sztywnej sierści tego małego zwierzęcia wystają 
OSTRE KOLCE . TENREK potrafi szybko poruszać kolcami 
znajdującymi się na karku. Ich WIBRACJE powodują 
powstawanie dźwięków przypominających chrzęszczenie. 
To sposób na odstraszenie napastnika. Jeśli sygnał 
ostrzegawczy nie pomaga, tenrek atakuje, wbijając 
kolce w głowę wroga. Pozostają w niej i powodują 
bolesne rany. 

Nie zwijam si  w kulk  jak je . Zanim 
zaatakuj  napastnika, przygotowuj  

bro  – strosz  moje d ugie kolce. 
Wtedy wydaj  si  dwa razy wi kszy.TO JE OZWIERZ, WI C SI  STRZE

Ten gryzoń potrafi skutecznie się bronić 
przed drapieżnikami. Ma inną STRATEGI  
OBRONN  niż jeż. Zaniepokojony stroszy 
swoje KOLCE , z których część ma długość 
przedramienia człowieka. Potem biega w tył 
i na boki, poruszając kolcami. Specjalne, 
puste w środku kolce na ogonie podczas 
ruchu grzechoczą. To kolejny sposób 
na odstraszenie wroga. W ostateczności 
JE OZWIERZ atakuje tyłem, wbijając kolce 
w ciało napastnika. Pozostają w nim na długo. 

Jestem zwierz ciem pradawnym. 
Moi przodkowie, miliony lat temu, 

wygl dali tak samo jak ja dzi . 
Dlatego moja nazwa zaczyna 

si  od przedrostka „pra-”. 

PRAKOLCZATKA TO ZWIERZ  ZAGADKA
Ciało PRAKOLCZATKI jest pokryte twardą sierścią, 
a spomiędzy włosów wyrastają krótkie, GRUBE 
KOLCE . W razie niebezpieczeństwa kolczatka 
błyskawicznie zakopuje się w ziemi i wystawia 
na zewnątrz nastroszone kolce. Kopie dołek, 
posługując się czterema łapami zaopatrzonymi 
w potężne pazury. Jej kończyny są tak silne, 
że potrafią wyrwać kostkę brukową z chodnika! 
Zaatakowana na skale zwija się w kulkę jak jeż. 

wibrujące 
kolce

tenrek 
pręgowany

nastroszone 
kolce

prakolczatka

grube 
kolce

jeżozwierz

WIBRACJE 
To drgania jakiejś części ciała 

lub przedmiotu, które powodują, 
że powstaje dźwięk.

STRATEGIA OBRONNA
To metoda samoobrony, sposób postępowania, 
który ma na celu obronę przed przeciwnikiem. 

001-048 Paszcze_sklad.indd   33 28.05.2019   08:35

N

Z

PATRONAT: 

Książka przedstawia niezwykłe 
aspekty życia i funkcjonowania 
dzikich zwierząt oraz cechy, które 
pozwalają im zdobyć pożywie-
nie, ochronić się przed napast-
nikami, przetrwać w przyrodzie. 
Dzięki niej dziecko dowie się, 
dlaczego język żyrafy jest czar-
ny, nietoperze „widzą” uszami, 
po co dzioborożcowi róg na dzio-
bie, dlaczego dwa palce palcza-
ka są dłuższe od innych i co jest 
piątą kończyną czepiaków.
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BAJKI CZYTAJKI  

Adaptacja: Beata Rojek 
Ilustracje: Marek Szal 
Format: 220 x 295 mm
Oprawa: miękka, zeszytowa, 
uszlachetniona brokatem
Objętość: 32 strony

Adaptacje klasycznych baśni dla 
dzieci, które zaczynają samodziel-
nie czytać. Dlatego w narracji 
użyto prostych słów, krótkich zdań 
i dużej czcionki. Ciekawa fabuła 
i barwne ilustracje rozwijają wy-
obraźnię dziecka. Dzięki pyta-
niom zawartym na ostatniej stro-
nie rodzic może sprawdzić, czy 
dziecko zrozumiało treść bajki. 

Cena det. 9,99 zł 

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

Królewna Śnieżka
ISBN 978-83-8036-308-3 

9 788380 363083

Brzydkie kaczątko
ISBN 978-83-8036-309-0

9 788380 363090

Złotowłosa i trzy misie
ISBN 978-83-8036-344-1

9 788380 363441

Trzy małe świnki  
ISBN 978-83-8036-345-8  

9 788380 363458

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

1  Nr indeksu 417890 2  Nr indeksu 417890

Marek Szal
Absolwent Wydziału Grafi ki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie i Wydziału Wystawiennictwa Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w  Jarosławiu. 
Od ponad dwudziestu lat ilustruje książki dla dzieci 
i młodzieży. Współpracuje z wieloma polskimi i zagra-
nicznymi wydawnictwami. Zajmuje się też animacją.
Fot. Dorota Narwojsz-Szal

ISBN 978-83-8036-359-5

9 788380 363595

BAJKI CZYTAMY SAMI 

Adaptacja: Beata Rojek
Ilustracje: Marek Szal
Format: 215 x 288 mm
Oprawa: twarda, 
uszlachetniona folią
Objętość: 200 stron

Wielka księga klasycznych ba-
śni, w pięknej, uszlachetnionej 
oprawie to doskonały pomysł 
na bardzo atrakcyjny prezent.

Dwie ma e winki szybko pobieg y do 
ceglanego domu swojego braciszka. 
Gro ny zwierz ruszy  za nimi. 

56

Gdy tylko Chrupek zamkn  drzwi 
za rodze stwem, wilk stan  przed 
domkiem i jeszcze raz przemówi  
przymilnym g osem:

57

– Id  st d! – kwaka y jedna przez drug . 
– Jeste  bardzo brzydkie i nie pasujesz 
do nas.

152

Znowu kacz tko poczu o si
niechciane. I kolejny raz musia o
szuka  sobie noclegu.

153

Cena det. 39,90 zł 



41

P
U

B
LIK

AC
JE

 D
LA D

Z
IE

C
I W

 W
IE

K
U

 6+
ZROBISZ TO SAM 

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

Seria książek  zawierających różne propozycje nieba-
nalnych ozdób, prezentów, eksperymentów, przed-
miotów codziennego użytku. Dzięki ilustrowanym 
zdjęciami instrukcjom krok po kroku dziecko będzie 
mogło samodzielne wykonać każdy projekt. 

Książka umożliwi prowadzenie eksperymentów 
w kuchni, a także zapewni dziecku odkrywanie ta-
jemnic wody i powietrza, właściwości magnesu 
i elektryczności. Efekty eksperymentów, czasem 
zaskakujące, są w prosty sposób wyjaśnione.

Książka umili każdemu przedszkolakowi czas oczeki-
wania na święta Bożego Narodzenia. Dzięki publikacji 
dziecko będzie mogło samodzielnie przygotować de-
koracje świąteczne domu, stołu, prezentów czy choinki.

Z książki dziecko dowie się, jakimi prezentami 
może obdarować mamę i tatę, z czego ucieszą się 
babcia i dziadek, jakim upominkiem warto zasko-
czyć rodzeństwo i przyjaciół, co sprawi radość cioci 
i wujkowi.

Książka uświadamia dziecku, że z materiałów 
odpadowych można samodzielnie wykonać przy-
datne i atrakcyjne przedmioty. Po zapoznaniu się 
z tą publikacją czytelnik inaczej spojrzy na tzw. 
śmieci: rolki po papierze toaletowym, kartony i pu-
dełka, makulaturę, plastikowe butelki, wytłoczki 
po jajkach, korki od butelek.

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 projektów wykonywanych od 
podstaw z dziećmi i propagator zdrowego trybu życia. O sobie mówi: 
„Jestem najlepszym przykładem, że nie święci garnki lepią”.
Fot. Piotr Syndoman

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

RADA: Je li chcesz WYKONA  wi cej ni  

jednego ba wanka, przygotuj wi cej materia ów, 

powy szy spis wystarczy tylko na jednego.

Jak  wykona 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 kawa ek skarpetki, b dzie ci potrzebna cz  z pi t . 

w Odwró  cz  skarpetki z pi t  na lew  stron  i koniec 
(w miejscu ci cia) zwi  nitk  lub gumk . 

e Odwró  j  ponownie na praw  stron  i nasyp do skarpetki ry u, 
prawie do pe na. 

r Zwi  drugi koniec skarpetki (tam gdzie jest ci gacz), 
a nast pnie za pomoc  nitki podziel ba wanka na 2 nierówne 
cz ci. Dolna powinna by  troszk  wi ksza. 

t Z drugiej skarpetki odetnij górn  cz  ze ci gaczem. 
Na ó  j  ba wankowi na g ow . Koniec zwi  nitk . 

y Klejem przyklej pomponik jako nos, cekiny jako guziczki, 
a czarne koraliki jako oczy. Wst eczk  (lub pasek z lcu) 
zawi  ba wankowi na szyi, to b dzie jego szaliczek.

Przygotuj materiały

ü bia  skarpetk  (wi ksza),
ü kolorow  skarpetk  (mniejsza),
ü ry , 1–1½ szklanki (w zale no ci 

od wielko ci skarpetki),
ü kawa ek wst eczki lub pasek filcu,
üma e czarne koraliki, 
üma y czerwony pomponik,
ü czarne lub kolorowe cekiny,
ü bia  nitk  lub gumki recepturki,
ü klej, no yczki.

q w e

Skarpetkowe
ba wanki

01-48 Dekoracje sklad.indd   30 30.08.2017   15:37
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Ba wanki s  doskona  dekoracj  pokoju dzieci cego. Postawione 
na biurku czy stoliku wprowadz  troch  zimowej, wi tecznej atmos-
fery. Mog  by  tak e ozdob  wi tecznego sto u lub atrakcyjnym 
dodatkiem do gwiazdkowego prezentu.

r t y
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Szampa skie

Jak to wykona

serduszka k pielowe
Ciepłe kąpiele w wannie są bardzo przyjemne 

i odprężające. Jeszcze bardziej relaksują, gdy do wody 

dodamy musującą kulę czy kostkę. My proponujemy 

zrobić szampańskie serduszka kąpielowe, które mogą być 

doskonałym prezentem dla babci na dowolną okazję.

Wykonaj krok po kroku

q W misce dok adnie wymieszaj sod  oczyszczon  z kwaskiem 
cytrynowym. 

w Do miski wlej oliw  i dobrze wymieszaj. 

e Na koniec dodaj zapach i barwnik. Najlepiej rób to stopniowo, 
u ywaj c kroplomierza. Masa musi mie  konsystencj  mokrego 
piasku. Gdy jest za sucha, dolej troszk  oliwy. 

r Mas  prze ó  do foremek i mocno ubij. 

t Foremki wstaw do lodówki, najlepiej na ca  noc, 
aby masa wysch a. 

y Potem wyjmij serduszka z foremek i adnie zapakuj, najlepiej 
wygl daj  w szklanym s oiku przewi zanym wst k .

Przygotuj materiały

ü 200 g sody oczyszczonej,
ü 100 g kwasku cytrynowego,
ü ok. 30 g oliwy, oleju ze s odkich 

migda ów lub rozpuszczonego 
oleju kokosowego,

ü kilka kropli barwnika spo ywczego 
lub barwnika do k pieli dla dzieci, 
rozpuszczonych w jak najmniejszej 
ilo ci wody,

ü dowolny olejek eteryczny 
lub zapach spo ywczy,

ü foremki silikonowe w kszta cie 
serduszek,

ü kroplomierz,
ümisk  i y eczk ,
ü szklany s oik z przykrywk ,
ü wst eczk .

q w e

Rada: Je li przy dodawaniu barwnika rozpuszczonego w wodzie 
masa zacznie si  burzy , przyci nij to miejsce r k . Zadbaj, aby barwnik 
by  rozpuszczony w jak najmniejszej ilo ci wody, poniewa  serduszka 

mog  ”rosn ” nawet w foremkach w lodówce.

01-48 Prezenty sklad_BOOK.indb   18 08.06.2018   13:13

Efekt 19

Sz
am

pa
sk

ie 
se

rd
us

zk
a 

k
pi

elo
we

 • 
DL

A 
BA

BC
I

Szampa skie serduszka maj  w a ciwo ci musuj ce, co uatrakcyjni ka d  
k piel. Zawarta w nich soda oczyszczona i kwasek cytrynowy zmi kczaj  
naskórek, oliwa nawil a skór , a zapachowe olejki eteryczne dzia aj  
aromaterapeutycznie. O tych w a ciwo ciach serduszek k pielowych 
mo esz napisa  na etykiecie, któr  do czysz do opakowania.

r C k e A m e p  l a a u c  k z t c  
o j  e c e k ór s  z k a  ró n h z c w n h

r l .  e c a a   g i u r z r i d c w w z i
i a c  (w c n ) b r z kór  d a k p l  e i z a  
o a a c  z i a l e p e w k r n  p e w r o .

S   s n y r k m o a a c  s ój
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Jak to wykona
Czy lubisz filmy o kosmosie? 

Ludzie fascynują się kosmosem, czyli wszechświatem, 

od wieków. Badają występujące w nim gwiazdy, 

planety, księżyce, planetoidy, komety, meteory i pył 

gwiezdny. Żeby ułatwić sobie badania, umieszczają 

w przestrzeni kosmicznej satelity, sondy i stacje, 

a także odbywają loty rakietami kosmicznymi.

Wykonaj krok po kroku

q W trzech rolkach wykonaj mniej wi cej do po owy wysoko ci 
prostok tne wyci cia. Poni ej wyci  zrób dziurki 
w jednakowych odst pach. 

w Jedn  rolk  ponacinaj z dowolnego ko ca dooko a w równych 
odst pach do po owy wysoko ci. Z ó  naci te paski, robi c 
czubek, i sklej. Poni ej czubka zrób dziurki.

e Z tektury wytnij cztery takie same trójk ty i pomaluj je na 
niebiesko z obu stron. 

r Rolki powk adaj jedn  w drug , tak eby wyci cia znalaz y si  
po tej samej stronie. Rolk  z czubkiem umie  na ko cu rakiety. 
Rolki przyklej do siebie. Powsta  rakiet  pomaluj na srebrno.

t W odleg o ci ok. 1 cm od tego samego boku ka dego trójk ta 
zrób naci cie do po owy jego wysoko ci. Trójk ty umie  
w podstawie rakiety – b d  pe ni y funkcj  stateczników 
i podstawki jednocze nie.

Przygotuj materiały

ü 4 rolki po papierze toaletowym,
ü kawa ek tektury,
ü przyrz d do robienia dziurek,
ü srebrn  i niebiesk  farb ,
ü p dzelek,
ü no yczki,
ü klej.

q w e

Rada: Do wykonania w rolkach 
dziurek najlepiej wykorzysta  
specjalny przyrz d. Niestety, 

dziurkacz si  nie nadaje.

Rakieta 

kosmiczna

01-48_Recycling sklad_druk.indb   8 10.04.2019   16:20
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Kiedy umie cisz w rakiecie kosmonaut , mo esz rozpocz  zabaw . 
Zaplanuj tras  lotu kosmicznego i miejsce l dowania. Mo e twoja rakieta 
wybiera si  na Ksi yc, a mo e na Marsa? Jaki jest cel tej wyprawy? 
Czy rakieta leci zebra  materia y, z których s  zbudowane inne planety lub 
ksi yce, czy jej zadaniem jest dokonanie pomiarów wilgotno ci i temperatury 
na nieznanych cia ach niebieskich? To zale y tylko od twojej wyobra ni. 

r t

C k e L y o i n s u  z e s s i b a o w e w t  e i  r  k y
z n r o n m i z s … r t a o i n  y  d ó o n  k m  a r j n c w e  g
o d i i o a n  a z h c d w d a a t u i a k c   z  g  b    z l  
j y e a o t . o a a z j a y j c h o a  r t k m z g n e y b r w i Z m
z r s z i o z m i .  z z o c p ró n  s c y d e óg   b a  a r w o o e

RADA: W rakiecie mo esz umie ci  
kosmonautów. Narysuj postacie na tekturze, 

pomaluj je i wytnij, z ty u doklej pasek 
kartonika tak, eby by  przymocowany tylko 

od góry i tworzy  odginan  podstawk . 
Dzi ki podstawce ludzik b dzie móg  sta .

.
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Kapusta

Jak to wykona

zmieniaj ca kolory

Cytryna jest kwaśna, ponieważ zawiera kwas, ale czy 

kwas występuje wyłącznie w kwaśnych owocach? 

Oczywiście, nie tylko. Na przykład słodkie winogrono 

czy jabłko też mają kwas. Ale proszek do pieczenia 

używany w kuchni kwasu nie zawiera. Chcesz się o tym 

przekonać? Wykonaj doświadczenie. 

Wykonaj krok po kroku

q Popro  osob  doros , aby cieniutko pokroi a czerwon  
kapust .

w Poszatkowan  kapust  w ó  do dzbanka. Popro  osob  
doros , aby zala a kapust  gor c  wod .

e Szklanki ustaw w rz dzie na stole, do ka dej nalej 4 y ki 
sto owe zimnej wody.

r Do pierwszej szklanki dolej y eczk  soku z cytryny, 
do drugiej – y eczk  soku z jab ka, do trzeciej 
– nie dolewaj nic, do czwartej – dodaj y eczk  proszku 
do pieczenia, a do pi tej – y eczk  sody oczyszczonej. 

t Do ka dej szklanki dolej wywaru z czerwonej kapusty i uwa nie 
obserwuj. Jakie kolory pojawi y si  w szklankach po dodaniu 
wywaru z czerwonej kapusty? 

Przygotuj materiały

ü dzbanek, 
ü 5 szklanek,
ü kawa ek czerwonej kapusty, 
ü pó  szklanki zimnej wody, 
ü pó  szklanki gor cej wody, 
ü 1 cytryn , 
ü 1 jab ko, 
ü proszek do pieczenia, 
ü sod  oczyszczon , 
ü nó , 
ü y k  sto ow , 
ü y eczk .

q

Rada: Nie u ywaj no a ani nie 
wlewaj wrz tku samodzielnie, 
poniewa  jest to niebezpieczne. 
Popro  o pomoc osob  doros .

01-48 Eksperymenty_srodek.indb   4 03.11.2017   10:20
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Wywar z czerwonej kapusty demaskuje produkty kwa ne i niekwa ne, jest 
wska nikiem kwasowo ci. Pod wp ywem kwa nych produktów zmienia barw  
z o kowej na czerwon , a pod wp ywem produktów niekwa nych zmienia 
barw  na niebiesk , a nawet zielon . W czystej wodzie wywar nie zmienia 
zabarwienia. Sprawd , czy np. proszek do prania jest kwa ny. Czy domy lasz 
si , jaka jest odpowied ?

C K E P e w s e p d tów w n h  o k  
z a w  o k  i i k n  i i z a w n y   

o j t m  r o w n s  . c , z o d (!) j y ,
a a z z a w s  . a h k  l i  b k l .

w tre

wywar 
z czerwonej kapusty

1 12 23 34 45 5

produkty kwa ne produkty niekwa ne

01-48 Eksperymenty_srodek.indb   5 03.11.2017   10:20

Eksperymenty   
Autorzy: Ewa Kłos, 
Joanna Tołłoczko, Piotr Syndoman
ISBN 978-83-8036-259-8

Dekoracje świąteczne 
Autorzy: Joanna Tołłoczko, 
Piotr Syndoman 
ISBN  978-83-8036-258-1 

Prezenty   
Autorzy: Joanna Tołłoczko, 

Piotr Syndoman 
ISBN 978-83-8036-282-6 

Recykling   
Autorzy: Joanna Tołłoczko, 

Piotr Syndoman, Mirosława Kwiecińska
ISBN 978-83-8036-406-6

N

HIT!

PATRONAT: 

PRACE DIY:  DO IT YOURSELF:  ZRÓB TO SAM! PRACE DIY:  DO IT YOURSELF:  ZRÓB TO SAM! 
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DLA BYSTRZAKÓW 

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

Seria książek dla dzieci, które lubią łamigłówki i ćwiczenia umysłowe. W każdej książce są przeróżne 
typy zadań: labirynty, sudoku, szukanie różnic, określanie czasu, wykreślanki słowne, rozsypanki, łącze-
nie 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. 

200 zagadek  
ISBN  978-83-8181-040-1 

202 zagadki 
ISBN  978-83-8181-027-2 

204 zagadki 
ISBN  978-83-8181-028-9

206 zagadek 
ISBN  978-83-8181-041-8

POŁĄCZ KROPKI

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

Seria książek z ilustracjami, które powstają po połączeniu kropek w odpowiedniej kolejności. Goto-
we rysunki dziecko może pokolorować według sugestii zawartych na ilustracjach. Nazwy obiektów 
określi nie tylko na podstawie rysunku, lecz także wesołej rymowanki – zagadki towarzyszącej każdej 
ilustracji.

Cena det. 7,99 zł 

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 

2
31?

2
31?

HIT!

Cena det. 12,90 zł
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MASZYNY BUDOWLANE I INNE POJAZDY

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

Seria książek dla dzieci zainteresowanych techniką. Zawiera ciekawostki, ważne informacje, a do 
tego łamigłówki, puzzle, labirynty i zadania z naklejkami.

Cena det. 20,00 zł

Maszyny budowlane 
Wszystko o maszynach budowlanych i  cięża-
rówkach. Dźwigi, walce, buldożery, koparki, 
spychacze oraz wywrotki i  cysterny nie będą 
miały przed dzieckiem tajemnic. 

ISBN 978-83-7250-817-1

Traktory i kombajny 
Wszystko o traktorach, ciągnikach, kombaj-
nach i innych maszynach rolniczych. 

ISBN 987-83-7250-878-2 

HIT!

?

Pojazdy w akcji 
Wszystko o karetkach, śmigłowcach ratunko-
wych, wozach strażackich, wozach policyjnych, 
śmieciarkach, samochodach wojskowych, wy-
ścigówkach i monster truckach. 

ISBN 978-83-7250-890-4 

ŚWIAT PRZYRODY
Książki dla dzieci zainteresowanych przyrodą. Zapewniają znakomitą zabawę i naukę. Zawierają labirynty i puzzle. Dzięki nim dzieci ćwiczą 
wyszukiwanie różnic i liczenie oraz bawią się mnóstwem naklejek ze zwierzętami i roślinami, na które muszą znaleźć miejsce w książkach.

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, klejona
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, klejona
Objętość: 48 stron + 
8 kart z naklejkami 

ISBN 978-83-7250-502-6  

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

?

FASCYNUJACA TECHNIKA!FASCYNUJACA TECHNIKA!
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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 folią
Objętość: 48 stron + 8 kart z naklejkami

Seria dla poszukiwaczy przygód i miłośników przyrody. Gdy dziecko poprawnie odpowie na pytania 
i wykona zadania w lupkach, otrzyma w nagrodę naklejki. Zawiera mnóstwo intrygujących zagadek.

Seria dla wszystkich dociekliwych dzieci. Zawiera ciekawostki o zwierzętach i roślinach, 
zagadki i naklejki.

Cena det. 20,00 zł 

Cena det. 20,00 zł 

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 

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 

?

?
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Książka zabiera czytelnika w świat skrzydlatych stworzeń, 
których różnorodność jest niezwykła – przedstawia ponad 
200 gatunków ptaków. Frapujące informacje o ptakach kra-
jowych oraz zalatujących do Polski zdobią fantastyczne ilu-
stracje, wiernie odzwierciedlające ich wygląd.

Książka przedstawia ponad 70 gatunków ssaków występu-
jących w Polsce. Ciekawe informacje o zwierzętach zdobią 
niezwykle realistyczne ilustracje. Publikacja podpowiada, jak 
obserwować ssaki oraz jak im pomagać. Prezentuje też ze-
stawienie najpopularniejszych ssaków. 

Książka prezentuje ponad 90 gatunków 
owadów. Frapujące informacje o gatunkach 
występujących w Polsce zdobią zachwy-
cające ilustracje. Publikacja podpowiada 
również, jak obserwować owady oraz jak im 
pomagać.

Gdzie ten ptak?
Objętość: 40 stron 
ISBN 978-83-8036-362-5

Gdzie ten ssak?   
Objętość: 44 strony 
ISBN 978-83-8036-363-2

Gdzie ten owad?  
Objętość: 44 strony 
ISBN 978-83-8036-399-1 

WYSIL WZROK

Tekst i ilustracje: Dawid Kilon
Format: 255 x 310 mm
Oprawa: twarda, uszlachetniona folią

Celem przyświecającym serii jest nauka przez zabawę. Dzięki realistycznym rysunkom umieszczonym 
na dużych planszach dziecko nie tylko pozna zwierzęta występujące w Polsce, lecz także przejdzie 
świetny trening spostrzegawczości. Jak to możliwe? Każdy temat dotyczący grupy zwierząt składa się 
z planszy informacyjnej oraz planszy na spostrzegawczość, na której musi odszukać wskazaną liczbę 
poszczególnych gatunków. Wszystkie książki zawierają gry edukacyjne oraz spisy przedstawionych ga-
tunków z polskimi i łacińskimi nazwami.

Cena det. 34,90 zł 

Dawid Kilon
Biolog z wykształcenia. Ukończył także 
ochronę środowiska. Rysownik i grafi k. 
Interesuje się głównie ptakami, ale pod-
czas licznych podróży lubi obserwować 
także inne zwierzęta, w tym ssaki mor-
skie. Nie rozstaje się z aparatem fotogra-
fi cznym. Przyrodę napotkaną w terenie 
odzwierciedla w domowym zaciszu przy 
pomocy kredek. Realizator kilkudziesię-
ciu projektów o charakterze edukacyj-
nym. Animator przyrody prowadzący 
liczne krajowe oraz zagraniczne wyciecz-
ki przyrodnicze. 
Fot. Archiwum prywatne 

?

puszczyk
uszatka 
b otna uszatka p omykówka w ochatka pójd ka sóweczka

Gdzie ten ptak_sklad.indd   23 04.10.2018   13:55

SOWY 10 X 5

puchacz
puszczyk 
mszarny

puszczyk 
uralski

Gdzie ten ptak_sklad.indd   22 04.10.2018   13:55

suse  pere kowany suse  mor gowany popielica szara koszatka le na chomik europejski karczownik ziemnowodny

nornik zwyczajny nornica ruda myszarka polna badylarka pospolita smu ka le na

01-44 GDZIE TEN SSAK.indb   19 10.12.2018   10:14
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szczur w drowny

bóbr europejski wistak tatrza ski pi mak ameryka ski wiewiórka pospolita

myszarka le na mysz domowa mysz zaro lowa

01-44 GDZIE TEN SSAK.indb   18 10.12.2018   10:14

PATRONAT: 

PATRONAT: 

OdkrywcaOdkrywca

OdkrywcaOdkrywca

TRENOWANIE TRENOWANIE 

SPOSTRZEGAWCZOSCI!SPOSTRZEGAWCZOSCI!

CWICZENIE ROZPOZNAWANIA CWICZENIE ROZPOZNAWANIA 

GATUNKÓW! GATUNKÓW! 

Z
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W Afryce   
ISBN 978-83-8036-209-3

9 788380 362093

TAJNIKI ZWIERZĄT. ZABAWY Z KALKĄ 

Tekst: Mirosława Kwiecińska
Ilustracje: Robert Dzwonkowski
Format: 205 x 290 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią
Objętość: 32 strony + 6 kart kalek

Seria przedstawia zwierzęta mieszkające 
na różnych kontynentach, rozbudzając 
ciekawość dziecka ich światem. Zawiera 
pięknie zilustrowane interesujące wiado-
mości o prezentowanych bohaterach. 
Dzięki kalce pozwala dokładnie naryso-
wać i pokolorować zwierzęta. Proponuje 
wiele ciekawych zadań. Stawia szcze-
gólne wyzwanie – pokonanie wielkiego 
labiryntu, co jest możliwe po zapozna-
niu się z zawartością książki. Wzbogaca 
słownictwo. Uczy szacunku dla przyrody.

Książka w syntetycznej formie prezentuje ciekawe informacje dotyczące wybranych bezkręgowców, ryb, pła-
zów, gadów i ssaków żyjących w Europie. Dzięki kalkom dziecko może nabrać wprawy w rysowaniu m.in. 
salamandry czy zająca.

Książka w krótkiej formie prezentuje ciekawe informacje dotyczące wybranych bezkręgowców, ryb, płazów, ga-
dów i ssaków żyjących w Afryce. Dzięki kalkom dziecko może nabrać wprawy w rysowaniu m.in. marabuta, żaby 
szponiastej czy lwa.

Cena det. 19,90 zł

W Europie 
ISBN 978-83-8036-208-6

9 788380 362086

44

TYGRZYK 
PASKOWANY 
wzorem i ubarwieniem 
przypomina tygrysa, 
stąd jego nazwa. Sieć 
tego pająka jest kolista 
i często ma zygzako-
waty szew.

KRZYŻAK OGRODOWY to pająk o charakterystycz-
nym białym krzyżu na ODWŁOKU. Jak wszystkie krzyżaki 
jest jadowity. Na swoje ofiary – muchy i inne owady – 
czeka w środku dużej sieci o promienistym układzie nici.

POSKOCZ KRASNY to pająk, 
którego ładniejszą płcią jest… samiec 
o jaskrawoczerwonym odwłoku, 
często kropkowanym, i czarnym 
GŁOWOTUŁOWIU. Brązowoszare 
samice są niezbyt atrakcyjne i życie 
spędzają pod ziemią.

G OWOTU ÓW 
to przedni odcinek 
ciała pająków. Ich 

tylny odcinek ciała 
to ODW OK.

Samiec STROJNISIA NADOBNEGO ma czerwonawo 
pomarańczowy odwłok z czarnym pasem biegnącym przez 
środek oraz czarny głowotułów. Samice są znacznie mniej atrak-
cyjne. Strojnisie polują na swoje ofiary, skacząc na nie nawet ze 
znacznych odległości. Ten gatunek lubi nasłonecznione miejsca.

TOPIK to pająk, 
który żyje w wodzie, 
ale oddycha tle-
nem atmosferycz-
nym. Jak to jest 
możliwe? Buduje 
podwodny dzwon, 
który jest maga-
zynem powietrza 
atmosferycznego.

samica

samiec

głowotułów

charakterystyczny 
biały krzyż

odwłok

dzwon

poskocz krasny

krzy ak 
  ogrodowy

strojni  
nadobny

tygrzyk 
paskowany

topik

Zwierzeta Europy.indb   4 16.04.2018   11:37

55Zwierz ta bez kr gos upaZwierz ta bez kr gos upa

Zadanie 1
Przekalkuj i pokoloruj krzyżaka ogrodowego. 
Aby właściwie dobrać kolory, skorzystaj 
z barwnego wizerunku zwierzęcia.

Zadanie 2
Na pajęczynie narysuj krzyżaka, 
a obok sieci w kółkach możliwe 
ofiary tego pająka.

Zwierzeta Europy.indb   5 16.04.2018   11:37

KALKI KALKI 
DO PRZERYSOWYWANIA!DO PRZERYSOWYWANIA!

?
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Drapieżcy i ofi ary
ISBN 978-83-7250-996-3

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

BĄDŹ ODKRYWCĄ 

POZNAJEMY PRZYRODĘ

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

Seria adresowana do przyrodnków – odkrywców. Czytelnik dowie się z niej, w  jaki sposób zwierzęta 
polują na swoje ofi ary, jak się bronią i które rośliny przemieszczają się na duże dystanse. Może zostać 
towarzyszem podróży jaskółek, zajrzeć w paszczę krokodyla, poznać zwyczaje skorpionów, nauczyć się 
rozpoznawania barszczu Sosnowskiego i stanąc oko w oko z groźną ośmiornicą. Znajdzie mnóstwo 
informacji dotyczących drapieżnych zwierząt i  trujących roślin, a  także pozna trasy, które pokonują 
zwierzęta na całym świecie. Starannie dobrane piękne zdjęcia oraz ciekawostki przeniosą czytelnika 
w fascynujący świat.

Cena det. 12,90 zł 

Cena det. 12,90 zł 

ZWIERZĘTA ŚWIATA 

Tekst i ilustracje: Robert Dzwonkowski 
Format: 185 x 220 mm
Oprawa: zintegrowana, 
uszlachetniona 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. Publika-
cja rozbudza zainteresowanie światem przyrody.

Zwierzęta wokół nas 
ISBN 978-83-8036-324-3

Książka ukazuje różnorodność świata zwierząt. Dzięki 
realistycznym, starannie dobranym ilustracjom i przy-
stępnie ujętym zagadnieniom dziecko odkrywa pięk-
no przyrody. Na końcu książki znajduje się quiz spraw-
dzający zdobytą wiedzę.

Cena det. 39,90 zł

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

Robert Dzwonkowski 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 
ponad 30 lat ilustruje książki dla dzieci, podręczni-
ki, encyklopedie, czasopisma i pomoce dydaktyczne. 
Zwierzęta i  rośliny rysuje na podstawie naturalnych 
okazów. W dorobku ma kilkaset publikacji oraz oko-
ło dwudziestu projektów samodzielnie napisanych, 
zilustrowanych i opracowanych grafi cznie. Za swoją 
działalność ilustracyjną 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

 KSZTALTOWANIE  KSZTALTOWANIE 
SZACUNKU DLA PRZYRODY!SZACUNKU DLA PRZYRODY!
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Marcin Piwowarski
Ilustrator samouk. Człowiek o zwariowanych pomysłach i ogromnej wyobraźni. Jego pasja 
pomogła mu stworzyć już około 2000 książek dla dzieci. Współpracuje z czołówką polskich 
wydawnictw. W 2007 roku został zaproszony przez Anno Domini Publishing do zilustrowania 
Biblii dla najmłodszych – „The Everyday Childrens Bible”. Jako jedyny spośród polskich twór-
ców przygotował ilustracje do zbioru baśni „Eventyr fra Jordens Hjerte, Rodinia” wydanego 
przez norweskie wydawnictwo Bazar, pod patronatem księżniczki Märthy Louisy. Pracuje dla 
wydawnictw na całym świecie.
Fot. Archiwum prywatne

Ta pięknie i niebanalnie zilustrowana książka stanowi dobry wstęp do zainteresowania dziecka przysłowiami, których często i chętnie używamy. Są w końcu 
„mądrością narodów”! Każda rozkładówka jest poświęcona jednemu przysłowiu, w którym wyróżnione hasło zaczyna się na kolejną literę alfabetu.

Książka przedstawia popularne powiedzenia funkcjonujące w języku polskim. Każda rozkładówka jest poświęcona jednemu powiedzeniu. Zawiera 
ilustrację przedstawiającą je przewrotnie w dosłowny sposób, wierszyk wyjaśniający faktyczne znaczenie oraz przykłady do samodzielnej interpretacji.

Publikacja prezentuje różnego typu łamańce językowe. Błyskotliwe wierszyki, które do nich nawiązują, zawierają też inne, trudne słowa i stanowią 
świetną okazję do ćwiczeń wymowy. Całości dopełniają oryginalne ilustracje zachęcające do sięgnięcia po książkę.

ZNANE SŁOWA OD NOWA 

Tekst: Katarzyna Vanevska
Ilustracje: Marcin Piwowarski 
Format: 215 x 255 mm
Oprawa: twarda
Objętość: 48 stron

Seria zabawnie zilustrowanych książek, która w ciekawy sposób przybliża dzieciom zawiłości języka polskiego. 
Do zabawy zachęcają atrakcyjna szata grafi czna oraz sympatyczne wierszyki, poruszające treści bliskie mło-
dym czytelnikom.

Cena det. 22,90 zł

Przysłowiowy 
zawrót głowy 
ISBN 978-83-8036-374-8

9 788380 363748

Chrząszcze 
w gąszczach  
ISBN 978-83-8036-417-2

Powiedzenia 
do zgryzienia 

ISBN 978-83-8036-375-5

9 788380 363755

PATRONAT: 

Z
LAMANCELAMANCE

JEZYKOWE!JEZYKOWE!
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Format: 260 x 250 mm 
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 56 stron

Seria kolorowanek relaksacyjnych dla czytelników w każdym wieku. Strony nabiorą takiego koloru, 
na jaki się zdecyduje rysownik. Może używać kredek, fl amastrów i farb, a przede wszystkim wyobraź-
ni! Może też obdarować swoim dziełem dowolną osobę, jeśli pokolorowaną stronę wytnie z książki 
i oprawi. Te kreatywne książki zapewniają odpoczynek umysłowy, wyciszenie, rozwój wyobraźni i miłe 
spędzanie czasu.Cena det. 19,90 zł

Kraina baśni 
Ilustracje: Mariola Budek 

ISBN 978-83-8036-085-3  

Malowany świat zwierząt 
Ilustracje: Agnieszka Kamińska
ISBN 978-83-8036-084-6  

HIT!

ORIGAMI

ORIGAMI. ZABAWA DLA KAŻDEGO

Cena det. 36,00 zł

Cena det. 36,00 zł

Świat origami
ISBN 978-83-7250-576-7

Modele origami
ISBN 978-83-8181-035-7

Tekst: 
Margaret Van Sicklen
Format: 215 x 205 mm
Oprawa: miękka, 
lakierowana
Objętość: 368 stron, 
w tym 208 stron 
kolorowych papierów
ISBN 978-83-7250-611-5

Seria książek dla hobbystów składania origami. Prowadzi czytelnika 
krok po kroku, zagięcie po zagięciu, od najprostszych, przez średnio 
trudne, do skomplikowanych modeli. Dzięki origami można rozwinąć 
wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, logiczne myślenie, sys-
tematyczność, pamięć, wrażliwość i koncentrację!

Książka zawiera instrukcje wykonania 57 modeli origami: kla-
sycznych i  współczesnych, o  różnym stopniu trudności. Au-
torka prowadzi czytelnika 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 
wykona się już ostatnie zagięcie!

HIT!

Format: 220 x 210 mm
Oprawa: miękka, lakierowana
Objętość: 368 stron, 
w tym 248 stron kolorowych papierów

Format: 220 x 210 mm
Oprawa: miękka, lakierowana
Objętość: 368 stron, 
w tym 248 stron kolorowych papierów

Z

RELAKS I  ROZWÓJ RELAKS I  ROZWÓJ 

WYOBRAZNI!WYOBRAZNI!

PAPIERY PAPIERY 
DO SKLADANIA MODELI!DO SKLADANIA MODELI!
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KOLOROWE BOŻE NARODZENIE 

KSIĄŻECZKI ŚWIĄTECZNE 

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

Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 32 strony + 2 strony 
naklejek

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.

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  

Kolorowanki, naklejki 
Święta  

ISBN 978-83-8181-025-8 

Kolorowanki, naklejki
Zima  

ISBN 978-83-8181-026-5  
Zima   
ISBN 978-83-7250-962-8  

Święta    
ISBN 978-83-7250-954-3   

Cena det. 7,99 zł

Cena det. 7,99 zł

Cena det. 7,99 złCena det. 7,99 zł

Cena det. 9,90 zł

?
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NAKLEJ, WYTNIJ, POMALUJ

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

Seria kreatywnych książek związanych ze świętami. Dzięki zawartym w książkach zadaniom dziecko 
wyczaruje ozdoby choinkowe, maskę karnawałową, wiosenne dekoracje: zawieszki z motylkami 
na okno, dekoracje na wielkanocny stół i wiele innych. Seria proponuje to dużo ciekawych zabaw 
i zagadek wiosennych, jesiennych, zimowych i świątecznych, a także 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           

Zimowe święta 
ISBN 978-83-8036-380-9

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 
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NAKLEJ, WYTNIJ, POMALUJ

Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią
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. Poma-
ga w nauce liczenia i pisania. Sprawia, że czas płynie w atmosferze 
dobrej zabawy.

Cena det. 9,99 zł 

Słoneczna wiosna 
ISBN 978-83-8036-318-2

9 788380 363182

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

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

Przyporządkuj do ponumerowanych miejsc odpowiednie cyfry przypisane 
do rysunków ze wzoru tak, aby każdy obiekt wystąpił tylko raz 
w pionie i poziomie.

Wielkanocne sudoku

6-5, 7-2, 8-4, 9-3, 10-5, 11-2, 12-4, 13-1, 14-3.  Odpowiedź: 

2

Znajdź pasujące do siebie połówki zajączków i połącz je linią.
Radosne zajączki

3

N
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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

• 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 mm
Oprawa: twarda, szyta 
Objętość: 264 strony
ISBN 978-83-7250-496-8

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

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. 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 sześćdziesię-
cioletniej praktyce zawodowej wyleczyła tysiące pacjentów metodami naturalnymi. Popularyzatorka wiedzy o medycynie nie-
konwencjonalnej 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”. Fot. Archiwum prywatne

HIT!
HIT!

Nie daj się przeziębieniu!
Tekst: dr Jadwiga Górnicka
Format: 160 x 235 mm 
Oprawa: miękka, klejona, 
uszlachetniona
Objętość: 104 strony
ISBN 978-83-7250-957-4

• 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 specyfi ki rozgrzewające, 

wykrztuśne i przeciwgorączkowe
• dieta wzmacniająca odporność

Cena det. 14,90 zł
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Tekst: dr Jadwiga Górnicka
Format: 150 x 210 mm
Oprawa: miękka, klejona

Seria książek zawierająca opisy naturalnych metod leczenia i porady sprawdzone przez dr Jadwigę 
Górnicką. Pozwolą one cieszyć się zdrowiem przez długie lata każdemu, kto je zastosuje i będzie 
ich przestrzegał.

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 profi laktyczne
• ćwiczenia na bolące stawy 

i kręgosłup
• przepisy na skuteczne masaże

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

Choroby układu 
pokarmowego  
• cenne porady profi laktyczne
• 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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ZASADY PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA
1. Nie należy się przejadać. Najzdrowiej jest jeść 5 posiłków dziennie, niezbyt obfi tych, ale bez podjadania.2. Codzienna porcja pożywienia powinna składać się w 60% z warzyw i owoców, su-rowych oraz gotowanych. Pozostałe 40% to mięso, nabiał, ryby, kasze, makarony, ziemniaki.

3. Należy powoli, starannie przeżuwać każ-dy kęs. Dzięki temu pokarm łatwiej się przyswaja, a to oznacza, że jego mniejsza ilość dostarczy więcej energii i substancji odżywczych.
4. Mięso i ryby są niezbędne do odnowy komórkowej, ale wystarczy, jeśli będzie-my je spożywać 2–3 razy w tygodniu. Jednocześnie zrezygnujmy z gotowych wędlin, które dostarczają zbyt dużo kon-serwantów, w tym szkodliwej saletry.5. Nie należy objadać się przed snem, a ostatni posiłek warto zjeść ok. 2–3 go-dzin przed pójściem spać. Pamiętajmy, że żołądek też musi mieć czas na odpo-czynek.

6. Warto ograniczyć tłuszcze zwierzęce na rzecz tłuszczów roślinnych, które nie zawierają cholesterolu.7. Najkorzystniejsze jest jedzenie białka z warzywami. Nie należy natomiast łą-czyć w jednym posiłku mięsa z ziemnia-kami. Najpierw zjadamy mięso bądź rybę z surówką lub duszonymi warzywami, a potem, po 4 godzinach, makaron, ziem-niaki z jarzynami i tłuszczem. Lepszym połączeniem jest jedzenie mięsa z kaszą.

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

Cena det. 9,99 zł

Cena det. 9,99 zł

NIEZASTĄPIONY OCET JABŁKOWYOcet jabłkowy jest od dawna znany i ceniony za wszechstronne i dobro-

czynne działanie zdrowotne. Ten żółtobrązowy płyn wykazuje działanie 

antybakteryjne, jest też zalecany do obniżania poziomu glukozy we krwi.
Poranny napój
Wystarczy do szklanki wody dodać łyżeczkę octu jabłkowego, aby uzyskać 

poranny napój. Zaczynanie dnia od wypicia wody z octem jabłkowym 

przyczyni się do odkwaszenia organizmu i obniżenia poziomu chole-

sterolu. Ocet jabłkowy przyśpiesza również przemianę materii, dlatego 

świetnie sprawdza się podczas odchudzania.Dodatek do sałatki
Ocet jabłkowy jest dobrym dodatkiem do sosu winegret. Można go 

używać zamiast soku z cytryny.
Podkreślenie smaku burakówOcet jabłkowy bardzo dobrze komponuje się z carpaccio z buraka 

i wszelkimi sałatkami z dodatkiem tego warzywa. Wystarczy wymieszać 

go z miodem.
Ratunek dla potraw
Jeśli okaże się, że do potrawy użyto zbyt dużo ostrych przypraw, wystar-

czy dodać do niej łyżkę octu jabłkowego. Dzięki niemu potrawa stanie 

się łagodniejsza w smaku.
Lek na gardło
W przypadku wystąpienia anginy i stanów zapalnych gardła zaleca się 

kilka razy dziennie płukać gardło wodą z dodatkiem octu jabłkowego 

(2 łyżeczki octu jabłkowego i 2 łyżeczki miodu wymieszać w połowie 

szklanki ciepłej, przegotowanej wody).Płukanka do włosów
Dzięki płukaniu włosów w roztworze octu jabłkowego staną się one błysz-

czące i puszyste. Do 0,5 l wody wystarczy dodać 2 łyżki octu jabłkowego.
Kosmetyk dla skóry
Ocet jabłkowy, po rozcieńczeniu, uśmierza dolegliwości skórne, jak 

np. zmiany atopowe czy łuszczyca. Należy natomiast pamiętać, aby nie 

stosować go na skórę popękaną i krwawiącą.
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BEZ CZARNY – NATURALNA ASPIRYNA

Bez czarny jest bardzo skuteczny w leczeniu schorzeń układu oddecho-
wego, ponieważ jego owoce zawierają śluz roślinny. Tworzy on delikatny 
fi lm, który chroni błonę śluzową, łagodząc tym samym podrażnienie 
zatok nosowych. Substancje zawarte w jagodach sprzyjają powstawaniu 
wydzielin oskrzelowych i pomagają je usuwać.
Według badaczy z Justus Liebig University w Giessen bez posiada cechy 
antybiotyku. Naukowcy z tej uczelni dowodzą, że płyn otrzymany z ja-
gód jest w stanie zmniejszyć wzrost bakterii o 70%. Bakterie, takie jak 
Streptococcus pyogenes i Branhamella catarrhalis, powodujące najbardziej 
typowe infekcje dróg oddechowych, reagują na preparaty na bazie wy-
ciągu z bzu. Roślina ta nazywana jest „naturalną aspiryną” z racji swoich 
właściwości diaforetycznych – w przypadku gorączki wywołuje silne poty 
i pomaga obniżyć temperaturę ciała.
Napar z kwiatów czarnego bzu jest jednym z bardziej skutecznych le-
karstw wzmagających pocenie się u osób zaatakowanych przez zimowe 
infekcje, które objawiają się m.in. wysoką gorączką.

5 g suchych kwiatów czarnego bzu wrzucić do 0,5 l wrzącej wody. Pozo-
stawić napar na 10 minut. Przefi ltrować i pić w ciągu dnia. Dobrze jest 
również pić fi liżankę ciepłego naparu z dodatkiem odrobiny miodu przed 
pójściem spać – będzie on działał napotnie i wspomoże usuwanie toksyn 
z organizmu.

W przypadku przeziębienia jednym z najczęściej stosowanych tradycyj-
nych lekarstw jest ocet z czarnego bzu.

10 g świeżych kwiatów moczyć 2 tygodnie w 1 l octu jabłkowego. Po 15 
dniach płyn przefi ltrować i wlać do butelki z ciemnego szkła. Przed użyciem 
wstrząsnąć butelkę i wlać jedną lub dwie łyżeczki octu do fi liżanki ciepłej 
wody, dodać łyżeczkę miodu i dobrze wymieszać. Pić 2–3 razy dziennie.

Zdrowa kuchnia 2020
ISBN  978-83-8181-000-5

Nalewki 2020
ISBN  978-83-8181-001-2

Nalewki 2020
ISBN  978-83-8181-036-4

Kalendarz seniora 2020
ISBN  978-83-8181-002-9 
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Grudzień 2019
Pn 2 9 16 23 30

Wt 3 10 17 24 31

Śr 4 11 18 25
Cz 5 12 19 26
Pt 6 13 20 27
So 7 14 21 28
N 1 8 15 22 29

Listopad 2019
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

Styczeń 2020
Pn 6 13 20 27

Wt 7 14 21 28

Śr 1 8 15 22 29

Cz 2 9 16 23 30

Pt 3 10 17 24 31

So 4 11 18 25

N 5 12 19 26
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

DZIEŃ ZADUSZNY

ANDRZEJKI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Reynisfjara, Islandia

KALENDARZE ŚCIENNE MAŁE

Format: 220 x 310 mm
Oprawa: szyta
Objętość: 12 stron

Cena det. 9,99 zł

Pejzaże 2020
ISBN  978-83-8181-009-8  

Góry 2020
ISBN  978-83-8181-008-1 

KALENDARZE ALBUMOWE

KALENDARZE ŚCIENNE DUŻE

Format: 285 x 200 mm, po rozłożeniu 285 x 400 mm
Oprawa: szyta
Objętość: 24 strony

Format: 285 x 200 mm, po rozłożeniu 285 x 400 mm
Oprawa: na spirali
Objętość: 24 strony

Cena det. 9,99 zł

Kalendarz biodynamiczny 2020
ISBN  978-83-8181-005-0

Koty 2020 
ISBN  978-83-8181-004-3 

Kwiaty 2020 
ISBN  978-83-8181-003-6

Kwiaty 2020 
ISBN  978-83-8181-003-6

Nasi ulubieńcy 2020   
  ISBN 978-83-8181-011-1

Krajobrazy 2020 
ISBN  978-83-8181-010-4

Konie 2020
ISBN  978-83-8181-006-7 

Ulubieńcy 2020
ISBN  978-83-8181-007-4
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Karpaty, Ukraina

Góry 2020
ISBN  978-83-8181-039-5 

Kalendarz biodynamiczny 2020
ISBN  978-83-8181-037-1

Nasi ulubieńcy 2020
ISBN  978-83-8181-038-8

Cena det. 19,90 zł
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