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format: 130 x 193 mm
indeks: 713645

cena: 45,00 zł

indeks: 713954 

cena: 25,00 zł

indeks: SE3209 

cena: 25,00 zł

Drzewa. Spotkania z przyrodą
W tej książce znajdują się wszystkie informacje o drzewach rosną-
cych w Polsce i w Europie Środkowej. Nauczysz się je rozpozna-
wać; zobaczysz, jak wygląda ich kora; dowiesz się, kiedy kwitną, 
jakie wydają owoce, skąd pochodzą rosnące u nas drzewa owo-
cowe, parkowe, leśne; które drzewa mają najdłuższą historię. Zdo-
będziesz wiele informacji na temat drzew, a niektóre z nich okażą 
się zaskakujące. Liczba stron: 288. Oprawa: kartonowa z obwolutą 
PCV.

Przewodnik po Polsce
Jest to kolejna pozycja z cenionej przez czytelników serii „Polska 
niezwykła”. Wszystkie informacje turystyczne oparte są tu na ak-
tualnej mapie turystyczno-samochodowej – w skali 1 : 750 000.  
Dla ułatwienia lokalizacji opisanych w przewodniku atrakcji – 
wszystkie zostały ponumerowane i zaznaczone na mapie numerem 
odpowiadającym oznaczeniu w dalszej części opisowej. Przewodnik 
podzielono na 11 rozdziałów obejmujących różne regiony geogra-
ficzne Polski. Zaletą publikacji jest jej zwarta forma, duża liczba opi-
sów krajowych atrakcji (ponad 300). Większość opisów zawiera do-
datkowe informacje niezbędne podczas planowania wizyty lub przy 
zwiedzaniu danego miejsca, np.: dane adresowe, godziny otwarcia 
itp. Dodatkowo wskazano liczne ciekawe miejsca do odwiedzenia 
w najbliższej okolicy. 

Atlas geograficzny, klasy 5–8
Szkolny atlas geograficzny łączy ujęcie globalne (mapy świata) 
z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), który 
najbardziej szczegółowo został opracowany dla Polski. Charaktery-
styka środowiska naturalnego, omówienie zagadnień społecznych 
i gospodarczych są oparte na najnowszych danych statystycznych 
i ustaleniach specjalistów. 

Atlas
geograficzny
dla klas 5 –8 szkoły podstawowej
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format: 130 x 190 mm
indeks: 713647

cena: 49,00 zł

format: 130 x 195 mm
indeks: 713646

cena: 45,00 zł

format: 210 x 300 mm
indeks: 713644

cena: 160,00 zł

Las. Spotkania z przyrodą
Las, spotkania z przyrodą – praktyczny i kompletny przewodnik dla 
miłośników lasu. Doskonale sprawdzi się podczas pieszych wycie-
czek, które są znakomitym sposobem na lekcje przyrody i poznaw-
cze wyprawy. Znajdują sie tu opisy 500 gatunków roślin, grzybów, 
zwierząt i ich zdjęcia. 
Liczba stron: 304.

Atlas zwierząt chronionych. Fauna Polski
Opisuje zwierzęta ze wszystkich grup systematycznych występu-
jących w Polsce, przedstawiając prawne i praktyczne aspekty ich 
ochrony. Zamieszczone na końcu książki Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt ob-
jętych ochroną pozwala zapoznać się z obowiązującymi przepisami 
w tej dziedzinie. Tekst obrazuje ponad tysiąc ilustracji: rysunków 
i znakomitych zdjęć wybitnych fotografów przyrody. 
Liczba stron: 448. Oprawa: twarda.

Grzyby. Spotkania z przyrodą
Znajdują się tu wszystkie informacje o grzybach rosnących w Pol-
sce, szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia ponad 250 gatun-
ków. Dowiesz się, które grzyby są jadalne, a które trujące, a także, 
z jakimi gatunkami można je pomylić. Przeczytasz, o jakiej porze 
roku się je spotka i w jakich miejscach rosną. 
Liczba stron: 304. 
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format: 130 x 190 mm
indeks: 704408 

cena: 20,00 zł

Mój pierwszy przewodnik.  
Jaka to gwiazda?
Ten przewodnik pokaże Ci najważniejsze  gwiazdy i planety. Do-
wiesz się, czym różnią  się od siebie i co je charakteryzuje. Zoba-
czysz,  jak rozpoznawać gwiazdozbiory.  Pomogą Ci w tym mapki, 
rysunki i praktyczne wskazówki. Dowiesz się, co to są galaktyki, 
meteoryty i roje meteorytów. Obejrzysz wspaniałe zdjęcia z ko-
smosu. Z naszym praktycznym przewodnikiem sam możesz rozpo-
cząć obserwacje nieba.
Liczba stron: 64. Oprawa: kartonowa, ze skrzydełkami.

format: 110 x 180 mm
indeks: 713650 

cena: 37,00 zł

Przewodnik rośliny i zwierzęta
Książka niezbędna w plecaku każdego wędrowca. Nauczy rozpo-
znawać blisko 1000 gatunków zwierząt i roślin dziko występują-
cych w naszej przyrodzie.  Opisy, podane w krótkiej formie, są zro-
zumiałe nawet dla początkującego miłośnika przyrody. Zawierają 
one nie tylko podstawowe informacje o wyglądzie zwierzęcia lub 
rośliny, ale także trochę ciekawostek przyrodniczych uatrakcyjnia-
jących zdobywanie wiedzy o otaczającej nas naturze. 
Liczba stron: 456. Oprawa: miękka, ze skrzydełkami.

format: 133 x 190 mm
indeks: 713649

cena: 59,00 zł

Owady. Najważniejsze pajęczaki
Książka niezbędna w każdej biblioteczce. Opisuje 1000 gatunków 
owadów, zawiera ponad 1400 znakomitych zdjęć wykonanych 
w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów 
owadów. Kod barwny ułatwiający wyszukiwanie. Dodatkowo: 
najważniejsze krajowe pajęczaki. 
Liczba stron: 448. Oprawa: miękka z obwolutą PCV.

format: 120 x 120 mm
indeks: 713651 

cena: 99,00 zł

Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana 
Nowa, zaktualizowana, jednotomowa encyklopedia ilustrowana 
zawiera zdjęcia i opisy wszystkich gatunków ptaków występu-
jących w Polsce. Dzięki niej można zdobyć informacje na temat 
każdego ptaka – m.in. jakiej jest wielkości, jakie ma upierzenie, 
czym się żywi i gdzie gniazduje. 
Liczba stron: 312. Oprawa: twarda + CD z głosami ptaków. 
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Oprogramowanie
Pracow

nia geograficzna

indeks: SE3212

cena: 499,00 zł

indeks: SE3214

cena: 179,00 zł

Multimedialny atlas do przyrody dla szkół 
podstawowych – Świat i kontynenty  
Atlas składający się z 32 interaktywnych map ogólnogeograficznych 
i tematycznych. Jest pierwszym multimedialnym atlasem przygoto-
wanym z myślą o nauczaniu przyrody. Bezterminowa licencja upo-
ważnia do kopiowania i przekazywania treści wszystkim uczniom 
w danej jednostce edukacyjnej. Funkcjonalności: kreator map, dy-
namiczna skala (przeliczająca się w zależności od powiększenia), do-
stosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy, sprzężona z projek-
tantem legenda (objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy), 
minimapa lokalizująca na mapie głównej wyświetlany obszar, moduł 
tworzenia własnych notatek przypisanych do danej mapy, opcja dru-
kowania (pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie 
treściowym), warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, 
animacje, definicje, ciekawostki.

Parki narodowe i inne formy ochrony 
przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik    
Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych, 
umieszczony na płycie CD, podzielony na trzy moduły: moduł po-
glądowy (zawiera bogaty materiał dydaktyczny), moduł atlasowy 
i ćwiczeniowy (zawierający pakiet interaktywnych map ćwiczenio-
wych oraz serię ćwiczeń i quizów na temat różnych form ochrony 
przyrody w Polsce, przygotowany do użycia na sprzęcie audiowi-
zualnym), moduł obudowy metodycznej (zawiera opis atlasu i prze-
wodnika, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji). 
Bezterminowa licencja upoważnia do kopiowania i przekazywania 
atlasu uczniom  wszystkich roczników w obrębie danej jednostki 
edukacyjnej.

Multimedialny geograficzny atlas świata   
Atlas, składający się z 23 interaktywnych map ogólnogeograficz-
nych i tematycznych, został przygotowany z myślą o nauczaniu 
geografii w szkołach i w domu. Bezterminowa licencja upoważnia 
do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich rocz-
ników w obrębie danej jednostki edukacyjnej. Funkcjonalności: 
kreator (projektant) map (umożliwiający tworzenie własnych map), 
dynamiczna skala (przeliczająca się w zależności od powiększe-
nia), dostosowanie skali do wielkości ekranu lub tablicy. Sprzężona 
z projektantem legenda (objaśnia tylko elementy wybrane do danej 
mapy), minimapa (lokalizująca na mapie głównej wyświetlany ob-
szar), moduł tworzenia własnych notatek przypisanych do danej 
mapy, opcja drukowania (pozwala na wydruk mapy o wybranym 
obszarze i zakresie treściowym), warstwy interaktywne zawierające 
materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki.

indeks: SE3213

cena: 499,00 zł
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