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Wilga – książki dla dzieci w każdym wieku
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Dlaczego warto sięgać po książki przyrodnicze? 

1. Rozbudzamy zainteresowanie światem 

2. Kształtujemy postawy pro eko

3. Serie 

4. Polska przyroda



Co i  jak? 

• „Co i jak?” to seria książek popularnonaukowych, pełnych ciekawostek i informacji, które nurtują każdego przedszkolaka.

• Wiedza została przekazana w formie prostego do zrozumienia tekstu, a kolorowe ilustracje ułatwią przyswajanie informacji i ich
zapamiętywanie.

• W tomie „Jak zwierzęta rozmawiają?” czytelnicy znajdą odpowiedzi na (prawie) wszystkie pytanie dotyczące świata zwierząt. Czy mają
swój własny język? Co znaczą ich gesty? Jak okazują emocje?

• W tomie „Dlaczego słońce świecie” dzieci znajdą odpowiedzi na pytania: Czym jest słońce? Z czego się składa? Gdzie leży? Jak bardzo
jest gorące?

• W tomie „Dlaczego słońce świecie” dzieci znajdą odpowiedzi na pytania: Jakie są rodzaje chmur? Skąd się bierze tęcza? Jakie są
rodzaje deszczu? Czy deszcz pada wszędzie na świecie?

• Książka, która odpowie na najbardziej nurtujące maluchy pytania. Tym razem czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na (prawie) wszystkie
pytanie dotyczące roślin. Co sprawia, że rosną? Czy wszystkie potrzebują tyle samo wody? Jak są zbudowane? Książka została napisana
prostym językiem, dzięki czemu dziecko nie będzie miało problemu ze zrozumieniem i zapamiętaniem faktów i ciekawostek.
Interesującym treściom towarzyszą kolorowe ilustracje.
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Wielkie księgi

• Zdobywaj wiedzę, poznawaj fakty i ciekawostki, oglądaj piękne ilustracje i baw się w szukanie szczegółów. Seria
książek Yuval Zommer rozbudzi zainteresowanie przyrodą u najmłodszych czytelników. To połączenie dobrej zabawy,
kolorowych, wielkoformatowych ilustracji z ciekawym tekstem.

• „Wielka księga kwiatów” - Świat roślin pełen jest tajemnic i zagadek. Na przykład jak kwiaty wabią zapylające je
owady? Dlaczego róże są czerwone, a fiołki fioletowe? Czy wśród kwiatów są drapieżniki? Wielka księga kwiatów to
prawdziwa skarbnica wiedzy o świecie kwiatów w której znajdą się odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące
kwiatów z różnych stron świata. Czytelnicy dowiedzą się dlaczego rosną, jak się rozmnażają, z czego się składają.
Zdobywaj wiedzę. Poznawaj fakty i ciekawostki, oglądaj piękne ilustracje i baw się w szukanie szczegółów.

• „Wielka księga ptaków” - Dlaczego flaming jest różowy? Czy papuga umie mówić? Czy bielik jest naprawdę biały? W
tej książce znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące życia ptaków z różnych stron świata. Dowiedz się,
jak zdobywają pożywienie, co lubią, gdzie składają jaja. Zdobywaj wiedzę, poznawaj fakty i ciekawostki, oglądaj
piękne ilustracje i baw się w szukanie szczegółów. Czy uda ci się odnaleźć wszystkie jaja ukryte na stronach tej
książki?



Wielkie księgi

• „Wielka księga robali” - Dla młodych entomologów! Robale są wszędzie! A dzięki tej książce każde dziecko może stać
się ich odkrywcą. Całość podzielona jest na sekcje w których poznajmy życie chrząszczy, motyli, pszczół, ślimaków,
świerszczy, czerwi i pająków. Wszystko okraszone jest dokładnym ilustracjami i zabawnymi tekstami, z których jednak
można się dowiedzieć wiele zaskakujących rzeczy na temat robaków.

• „Wielka księga morskich zwierząt” - Książka daje odpowiedzi na rozmaite pytania, na przykład czy kraby chodzą
bokiem, czy latające ryby naprawdę latają albo jak rozmawiają ze sobą delfiny. Przepięknie ilustrowana, pełna
ciekawostek Wielka księga morskich zwierząt z pewnością podbije serca czytelników w każdym wieku!

• „Wielka księga ssaków” - Dlaczego wilki wyją do księżyca? Czy hieny potrafią się śmiać? Za co hipopotamy lubią wodę?
To książka, w której znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Dzięki niej poznasz różne gatunki ssaków i
dowiesz się o nich mnóstwo ciekawych faktów – co jedzą, w jaki sposób polują i co robią, by przetrwać. Poszukiwanie i
rozpoznawanie ukrytych w książce tropów dostarczy mnóstwo zabawy, rozwinie spostrzegawczość i sprawi, że
odkrywanie świata zwierząt stanie się jeszcze ciekawsze.
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Młodzi Przyrodnicy 

• Seria Młodzi przyrodnicy przybliży dzieciom świat przyrody, przedstawi najbardziej
fascynujące fakty z życia zwierząt i roślin. Ciekawym informacjom towarzyszą piękne
ilustracje, dzięki którym natura stanie się małym czytelnikom jeszcze bliższa. Młodzi
przyrodnicy to seria do pierwszego czytania – dzięki niej dzieci będą mogły ćwiczyć tę
umiejętność.

• Seria podstawowa – zawiera krótkie opowieści o przyrodzie w różnych zakątkach świata;
krótkie bogato ilustrowane historie są idealne dla początkujących czytelników.



Młodzi Przyrodnicy 

• Rozszerzenie serii – Rozpoznaję drzewa/ptaki - Dzięki nim łatwiej będzie zidentyfikować napotykane
zwierzęta i rośliny. W książce znalazły się opisy różnych gatunków drzew/ptaków, które można spotkać
w Polsce. Szczegółowa charakterystyka: po czym rozpoznać dany. Oprócz starannie dobranych faktów
w książce znalazły się również ciekawostki dotyczące poszczególnych gatunków. Tekst wzbogacony jest
pięknymi, realistycznymi ilustracjami, idealna książka na mikro wycieczki.

• Rozszerzenie serii – Pory roku - tomy dotyczące polskiej przyrody podczas kolejnych pór roku, tym
razem w odsłonie zdjęciowej! Omówiono w nim mnóstwo przyrodniczych ciekawostek, jakie młody
czytelnik ma szansę zobaczyć i znaleźć każdej porze roku. Dziecko dowie się, jak i kiedy należy
obserwować ptaki, ssaki, owady i inne zwierzęta. Sprawdzi, co się dzieje wiosną w ogrodzie, na łące,
nad jeziorem i w ulu. Nauczy się rozpoznawać rodzaje ptasich piór, skorupki jaj, muszle ślimaków,
małży oraz rośliny. Przyjrzy się nocnemu niebu w różnych porach roku i pozna konstelacje, które można
wtedy zaobserwować. Dzięki kodom QR nauczy się rozróżniać odgłosy zwierząt i rozpozna je podczas
spaceru. Książka zawiera też praktyczne wskazówki, np. gdzie zainstalować budkę dla ptaków, urządzić
czatownię oraz jak sprawić, by doniczkowa świąteczna choinka przyjęła się w ogrodzie.
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• W naszym bezpiecznym, uporządkowanym życiu rzadko myślimy o nieszczęśnikach z drugiego końca
łańcucha pokarmowego. A w przyrodzie nie ma zmiłuj – jeśli jesteś mały, musisz kombinować, inaczej cię
zjedzą. Mnogość strategii, trików i chytrych forteli jest powalająca, a kreatywność zwierząt w wymyślaniu
sposobów na przetrwanie – wprawia w osłupienie.

• Przygotuj swoją szczękę na powolne opadanie, bo to NIE jest zwykły zbiór ciekawostek o zwierzętach. To
opowieść o przebiegłych geniuszach, bezczelnych oszustach, a także o tych, którzy bronią się… klejem,
kupą i włosami. Niektóre strategie – przywdzianie solidnej zbroi, zaopatrzenie się w groźną broń czy
zatrudnienie agencji ochroniarskiej – od razu brzmią sensownie. Okazuje się jednak, że używanie własnej
głowy zamiast drzwi do domu, udawanie czyjejś stopy, pupy czy języka albo namalowanie sobie oczu na
plecach tak samo dobrze chroni przed drapieżnikami.

• Autorka – Agnieszka Graclik, FB Pani z pszyry

Dziki poradnik przetrwania 
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Dinozaury i wielkie ssaki 

• Ta książka to NIE jest kolejna pobieżna publikacja o dinozaurach. To porywająca, pełna
faktów i ciekawostek opowieść o minionych dziejach, która pozwoli młodym czytelnikom
poznać świat er mezozoicznej i kenozoicznej, kiedy na Ziemi królowały wielkie gady i ssaki.
Przystępny opis odkryć i badań naukowych, liczne ilustracje, schematy i grafiki pomogą
przenieść się w czasie i dowiedzieć, jak wyglądał prehistoryczny świat pełen fascynującej
flory i fauny.

• Autor – Krzysztof Poznański, YT NaukowoTV
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• Rola ekologii staje się coraz ważniejsza w naszym życiu. Nie ma lepszego sposobu, aby pomóc
przyrodzie, jak już od najmłodszych lat uczyć dzieci zachowania proekologicznego. Dzięki temu
w przyszłości każdy z nas może stać się ekobohaterem.

• W książce Jestem eko znalazła się potężna dawka wiedzy ekologicznej w dynamicznej i
interesującej dla dzieci formie: ciekawostki, wyzwania, doświadczenia, porady. Poruszane w
książce tematy to między innymi: oszczędzanie wody, recykling, niemarnowanie żywności,
ograniczanie zakupów, globalne ocieplenie, smog. Przewodnikami po świecie ekologii są planeta
Ziemia oraz rodzeństwo – chłopiec i dziewczynka z którymi z łatwością utożsami się czytelnik w
wspólnie pokonają drogę do stania się ekobohaterem.

• Autorka - Sylwia Majcher, dziennikarka zajmująca się tematem ekologii i propagatorka stylu
życia Zero Waste.

Jestem EKO. Ja też mogę uratować świat! 
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Zapraszamy do kontaktu! 


