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Najciekawsze
sporty świata

Opis

Foto

Od setek lat sport stanowi jedną z form aktywności
człowieka. Na początku był zarezerwowany
dla bogatych elit mających czas i pieniądze na jego
uprawianie. Obecnie każdy może się nim zająć i zostać
biegaczem w parku, pływakiem na miejskim lub szkolnym
basenie oraz piłkarzem na ogólnodostępnym boisku.
W niniejszej publikacji przybliżamy najpopularniejsze
dyscypliny sportowe pod względem oglądalności, chęci
uprawiania, widowiskowości oraz atrakcyjności.
Przedstawiamy krótki rys historyczny, reguły, rekordy świata
oraz sukcesy reprezentantów zarówno z Polski, jak i całego
świata.
Zapraszamy do lektury, a następnie na bieżnię, basen i na
rower!
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Polska to wyjątkowy kraj, pełen nie tylko ciekawych, lecz
także wyjątkowych – „rekordowych” – miejsc. Gdzie znajduje
się największy wodospad w Polsce? Jak powstają zapałki?
Co kryją podziemia krakowskiego Rynku? Czy wszystkie żubry
na świecie pochodzą z Białowieży?
Czy w Polsce mieszkały dinozaury? Na odkrycie czekają m.in.
niezwykły skansen, największy festyn archeologiczny oraz
Polska wokół nas
malowana wieś. Te i inne osobliwości naszego kraju
znajdziecie w książce Polska wokół nas. Ciekawostki.
Zapraszamy do obejrzenia niezwykłych atrakcji Polski.
Format: 205x285
Ilość stron: 32
Oprawa twarda
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16 listopada 1945 r. w Londynie przedstawiciele 37 państw (w
tym Polski) powołali do życia UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), czyli
Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty,
Nauki i Kultury. Dziś organizacja zrzesza 193 państwa
członkowskie oraz 7 państw stowarzyszonych. W 1976 r.
zainaugurowano program Światowego Dziedzictwa UNESCO,
którego efektem jest Lista Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Unesco - polskie
Na Liście UNESCO mogą zostać umieszczone dobra
dziedzictwo
kulturalne, a więc m.in. dzieła architektury rzeźby i
malarstwa, budowle o charakterze archeologicznym, jaskinie
mające wyjątkową, powszechną wartość z punktu widzenia
historii, sztuki lub nauki oraz miejsca zabytkowe, czyli
wspólne dzieła człowieka i przyrody.
Format: 205x285
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Pod koniec drugiej dekady XXI wieku Ziemię, jedyne miejsce
we Wszechświecie, gdzie istnieje życie, zamieszkuje prawie 8
miliardów ludzi. Każdy z nich codziennie oddycha, je,
przemieszcza się i korzysta z dobrodziejstw współczesnej
cywilizacji. Zapewnienie takiego komfortu egzystencji
wymaga wytworzenia ogromnych ilości pożywienia,
energii i wielkiej ilości różnych dóbr. Wszystko to, niestety,
Ekologia dbam o
odbywa się ze szkodą dla środowiska naturalnego, które na
skutek nadmiernej emisji do atmosfery gazów oraz poprzez
planetę
zanieczyszczenie wód przez ścieki, degradację gleb przez
nawozy, powstawanie dziury ozonowej i efekt cieplarniany
ulega ciągłemu i bezpowrotnemu niszczeniu.
Format: 205x285
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Oprawa twarda

Edukacja

Przyroda Polski.
Lasy i Parki

Tytuł publikacji Przyroda Polski. Lasy i parki nawiązuje do
wszystkich tych wspaniałych miejsc, jakimi są polskie rozległe
lasy i piękne parki. Jak Polska długa i szeroka, jest ich na
szczęście wiele, większość przetrwała wieki. Ich potęga
przeciwstawiła się niszczącej działalności człowieka, który
nieustannie i ponad miarę eksploatował lasy, toczył w nich
wojny, a obecnie zatruwa je szkodliwymi gazami
przenikającymi do atmosfery. Jednym ze skutków są kwaśne
deszcze pustoszące drzewostany.
Polskie lasy i puszcze to miejsca dzikie, najcenniejsze ich
fragmenty są chronione prawem poprzez tworzenie na ich
terenach parków krajobrazowych i narodowych. Pojedyncze
wiekowe, bezcenne drzewa mają status pomników przyrody,
często wokół nich narosły legendy.
Format: 205x285
Ilość stron: 32
Oprawa twarda
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Technika wokół nas

Postęp techniki i technologii widoczny jest gołym okiem. Na
co dzień korzystamy z innowacyjnych
urządzeń, systemów, projektów, aplikacji, które wspierają
nas, ułatwiając wykonywanie
codziennych obowiązków.
Przekonajmy się zatem, co oznacza samo sformułowanie
„technika”. Jakie kryje tajemnice?
Do czego technika służy i jakie daje możliwości?
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Nauka to pojęcie bardzo szerokie. Obejmuje zarówno wiedzę,
wszelkie działania badawcze, metodyczne poznawanie świata,
jak i wytwarzanie niezbędnych, ułatwiających nam
funkcjonowanie przyrządów oraz urządzeń. Bez wątpienia
można stwierdzić, że nauka zajmuje się poszukiwaniem
prawdy w każdej dziedzinie.
Przeglądając kolejne strony książki, dowiecie się między
Nauka na co dzień innymi, skąd się biorą oka w serze, jak długie są nasze jelita i
dlaczego fotele w teatrze są czerwone. Tłumaczymy też,
czym jest zorza polarna, tryboluminescencja, kantata,
bałwochwalstwo czy „motion capture”.
Oprawa twarda
Format: 205 x 285mm
Liczba stron: 60
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O zwierzętach
czego nie wiesz

Królestwo zwierząt fascynuje nas dlatego, że pełne jest
niewyjaśnionych dotąd tajemnic, niepotwierdzonych teorii.
Można o nim mówić bez końca...
W publikacji „Świat zwierząt – pytania i odpowiedzi”
podajemy szereg ciekawostek o przedstawicielach wybranych
gatunków. Książka składa się z 11 działów. Kolorowe ilustracje
pomogą łatwiej wyobrazić sobie zdumiewające fakty z życia
ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb, owadów, pajęczaków,
skorupiaków, mięczaków, pierścienic oraz parzydełkowców.
Oprawa twarda
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Niezwykle interesująca publikacja, która pokazuje
geografię
Polski w dwóch ujęciach – przyrodniczym oraz społecznogospodarczym. W krótkiej formie omawiamy
tu zagadnienia dotyczące miejsca Polski w Europie i na
świecie oraz krajów sąsiednich; geografię fizyczną, w tym
m.in. przeszłość geologiczną, ukształtowanie powierzchni,
hydrologię
czy klimat naszego kraju; geografię gospodarczą, z
uwzględnieniem problematyki ludności, rolnictwa, różnych
Geografia dookoła
gałęzi przemysłu oraz turystyki. Czytelnik znajdzie w
Polski
opracowaniu także aktualny podział administracyjny kraju i
najnowsze dane statystyczne.
Atutem Geografii Polski są liczne barwne fotografie, które
nie tylko ukazują piękno naszego kraju, ale także pomagają
zrozumieć i zapamiętać informacje zawarte w
książce.
Oprawa twarda
Format: 205 x 285mm
Liczba stron: 60

Geografia dookoła
świata

Geografia świata to książka poświęcona najważniejszym
zagadnieniom współczesnych nauk przyrodniczych i
geograficznych. W sposób przystępny, a jednocześnie
rzetelny, wprowadzi Czytelnika w tajniki wciąż zmieniającego
się świata.
W pierwszych rozdziałach znajdują się informacje dotyczące
Układu Słonecznego i miejsca, jakie zajmuje w nim Ziemia.
W drugiej części opracowania skupiamy się zaś na podziale
politycznym świata.
Całość publikacji uzupełniają barwne fotografie niezwykłych
miejsc na kuli ziemskiej, a także mapy i wykresy.

Oprawa twarda
Format: 205 x 285mm
Liczba stron: 60
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Encyklopedia
zwierząt

Któż z nas nie lubi podglądać niezwykle ciekawego świata
zwierząt?
Zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy istnieją latające
wiewiórki? Czy pająki się myją? Czy każdy wielbłąd ma dwa
garby? Czy strusie chowają głowę w piasek? Czy ryby w ogóle
śpią? Czy ośmiornica potrafi odkręcić słoik? Czy istnieje krab
podobny do yeti? Czy ryba może mieć zielone ości? Czy wśród
jaszczurek żyje prawdziwy smok? Czy skorpiony świecą?
Jesteś ciekawy, które zwierzęta wyglądają jak rośliny? Które
jaszczurki lubią robić pompki? Które gąsienice przypominają
żelki? Które owady udają liście?
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…dobrze trafiłeś! Ta książka jest właśnie dla Ciebie.
Znajdziesz w niej odpowiedzi na wiele nieoczywistych pytań
dotyczących fauny ze wszystkich zakątków świata.
Format: 205 x 285 mm
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Encyklopedia
młodego patrioty

Kim była królowa Jadwiga? Jakie święto obchodzimy 11
listopada? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? Kto
namalował Panoramę Racławicką? Jak brzmi cały tekst Roty?
Czym zasłużył się Witold Pilecki? Ilu było polskich noblistów?
Czy Ignacy Krasicki był księdzem? Kiedy został wydany Pan
Tadeusz? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie,
Drodzy Czytelnicy, w poniższej książce. Mamy nadzieję, że to
małe kompendium najważniejszych zagadnień patriotycznych
okaże się pomocne dla każdego młodego patrioty.
Oprawa twarda
Format: 205 x 285mm
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Słownik

Encyklopedia dla
dzieci

Choć świat widziany oczami dziecka jest kolorowy, przyjazny i
zaskakujący, skrywa w sobie wiele tajemnic i zagadek, które
należy stopniowo odkrywać. W końcu na tym polega uczenie
się. Pytanie, jak zachęcić dziecko do nauki. Jak wytłumaczyć
mu skomplikowane zjawiska? W jaki sposób zainteresować go
tematyką, której nie poświęcało dotąd żadnej uwagi?
Z pomocą przychodzi niniejsza Encyklopedia. Pozycja ta z
pewnością nauczy, rozbawi, zaspokoi ciekawość. Poszerzy
zdobytą już wiedzę, rozwinie zainteresowania, zaskoczy,
aktywuje kreatywność i dziecięcą fantazję. Odpowie na
najczęściej zadawane przez najmłodszych pytania:
„dlaczego?”, „kto?”, „jak?”, „kiedy?”i „gdzie?”.
Format: 205 x 285 mm
Ilość stron: 220
Oprawa twarda

17,14

Aby zaspokoić potrzebę zdobywania wiedzy, sięgamy po
rzetelne książki, a encyklopedie stanowią doskonałe źródło
informacji dla dzieci i dorosłych.
Wspaniałe obrazki i bogata treść sprawiają, że “Encyklopedia
ludzkiego ciała” to najlepsza seria książek na temat organizmu
człowieka. Tom “Układ
Encyklopedia. Ciało
trawienny, układ moczowy i układ wydalniczy” dostarcza
człowieka
informacji na temat interesujących cech i możliwości układu
trawiennego, układu moczowego i układu wydalniczego. To
rozległe źródło wiedzy, które na pewno przyciągnie uwagę
każdego czytelnika.
Liczba stron: 220
Format: 205x285 mm
Oprawa twarda

Przydatna pomoc dydaktyczna dla dzieci i młodzieży oraz
osób uczących się języka angielskiego: - atrakcyjna
prezentacja materiału, pozwalająca szybko przyswoić sobie
nowe słówka i zwroty - podstawy gramatyki łatwe do
Ilustrowany słownik
zrozumienia - duży zasób haseł - łatwe wyszukiwanie
angielsko- polski +
Wspaniała pomoc dla rodziców uczących swoje dzieci języka
CD
angielskiego. Przydatny jako pomoc dla kadry nauczycielskiej.
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