
1 

 

Biblioteka Pedagogiczna 

       im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach 

        ul. Asłanowicza 2,  08-110 Siedlce 

          tel. 25 444-17-16, fax 25 633-40-14 

www.bpsiedlce.pl 

          sekretariat@bpsiedlce.pl 

 

 

 

Polecamy nowości książkowe dla miłośników przyrody o jakie wzbogaciła się Biblioteka 

Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. 
 

52 pomysły dla miejskich ogrodników : każdego tygodnia więcej zieleni / Bärbel Oftring ; 

przetł. Krzysztof Żak. - Warszawa : Bellona, cop. 2017 (sygn. 115742) 
 

Wykorzystując przedstawione w tej książce 52 porady, z łatwością stworzymy wyjątkową 

zieloną enklawę w środku miasta. Na każdy tydzień roku mamy tu znakomite propozycje dla 

naszej oazy w mieście – od przykładowych roślin po pomysły na dekorację. 
źródło opisu: http://www.ekologia.pl/pasaz/uprawiaj/52-pomysly-dla-miejskich-ogrodnikow-barbel-

oftring-52000104 
 

Akademia przyrody : zrób to sam / [aut. Ewa Kędzior ; zdj. Radosław Kędzior]. - Kalisz : 

Martel Wydawnictwo i Dystrybucja Książek, [2014] (sygn. 115743) 
 

Akademia przyrody. Zrób to sam to kolejna książka z serii, w której tym razem znajduje wiele 

fantastycznych pomysłów na wykonanie pięknych ozdób z tego, co znajduje się wokół nas 

w przyrodzie. Pokazuje, jak niezwykłe rzeczy można wyczarować z prostych i zwyczajnych 

materiałów jak liście, patyki, szyszki, żołędzie, kasztany, muszelki itp. – od kasztanowej 

gąsienicy po ozdobną ramkę czy zajączka z siana. Ale nie tylko! W książeczce znajduj ą się 

również pomysły na ozdoby , które potem można ze smakiem zjeść, np. owocowego jeża. Wykonanie tych 

cudeniek wcale nie jest trudne. Pomagają w tym szczegółowe opisy oraz zdjęcia, które, krok po kroku, 

ilustrują, jak wykonać ozdobę. Akademia przyrody. Zrób to sam to także propozycja dla rodziców na wspólne 

spędzenie czasu z dzieckiem. Książka ta jest doskonałą okazją do zorganizowania wspólnej zabawy, która 

wszystkim przyniesie wiele radości. 
źródło opisu: http://www.taniaksiazka.pl/akademia-przyrody-zrob-to-sam-ewa-kedzior-p-508088.html 

 

Animal rationale : jak zwierzęta mogą nas inspirować? : rodzina, edukacja, biznes / Paweł 

Fortuna, Łukasz Bożycki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015 
(sygn. 114964) 
 

Animal Rationale to nie album przyrodniczy. Nie jest także tylko psychologiczną książką. 

To pięknie ilustrowany, wzruszający przewodnik, który pokazuje, że inspiracji do zmiany na lepsze możemy 

szukać także w świecie natury. Łukasz Bożycki, przyrodnik i wielokrotnie nagradzany fotograf przyrody, 

opisuje niezwykłe zachowania zwierząt: taktykę polowania wilków, strategię, za pomocą której błazenek 

przekształcił śmiertelnego wroga w sojusznika, wzruszające rytuały pogrzebowe słoni, zadziwiająco 

skuteczną komunikację pszczół i wiele innych. Paweł Fortuna szuka w tych zachowaniach inspiracji dla 

człowieka: możemy bowiem chronić swoich bliskich niczym piżmowół, być niezłomni jak chomik syryjski, 

przekraczać ograniczenia jak domowy kot i w stosownym momencie opuszczać rodzinne gniazdo – zupełnie 

jak pająk krzyżak. Animal Rationale to wspaniała, poruszająca książka o tym, jak zwierzęta mogą nas 

inspirować - doskonała lekcja dla ludzi! 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/267162/animal-rationale-jak-zwierzeta-moga-nas-inspirowac 
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Białowieża szeptem : historie z Puszczy Białowieskiej / Anna Kamińska. - Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2017 (sygn. 115493) 
 

Biografia jedynego takiego miejsca na Ziemi. Szeptem o najgłośniejszym lesie w Europie. 

Nowa książka Anny Kamińskiej, autorki hitowych wspomnień o Simonie Kossak oraz 

Wandzie Rutkiewicz „Puszcza ginie!” – alarmował w 1922 roku młody reporter Józef 

Mackiewicz, obserwując niszczycielską działalność kornika i masowy wyrąb lasu. Niemal 

pięćdziesiąt lat później w Puszczy Białowieskiej pojawiła się Simona Kossak, córka słynnego 

malarza, która pragnąc wolności, osiadła w pobliskiej leśniczówce. Na początku XXI wieku śladami ostatniej 

Kossakówny do Białowieży zawitała z kolei młoda pisarka, Anna Kamińska. Wielopokoleniowe rodzinne 

wspomnienia, dwie wojny światowe, historie udokumentowane w kronikach kryminalnych, pijackie majaki, 

w których zaciera się granica między trudną rzeczywistością a niemniej ciężkim snem. Pasjonująca biografia 

Białowieży, ukazująca ludzką twarz najgłośniejszego lasu Europy.„Atmosfera szacunku dla drugiego 

człowieka, emanacja ziemi i przyroda to jest dla mnie Białowieża.” 

źródło opisu : https://czytamrecenzuje.pl/recenzja/1236/bialowieza-szeptem 
 

Biologia / Ewa Pyłka-Gutowska. – Wyd. V. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 

2018 (sygn. 116579) 
 

"Vademecum maturzysty. Biologia" to cenione przez uczniów i nauczycieli kompendium 

wiedzy z biologii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Repetytorium, napisane przez 

Autorkę wielu podręczników, jest kierowane do osób przygotowujących się do egzaminu 

maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. W obecnym wydaniu książka została 

zaktualizowana oraz poszerzona o nowe rozdziały i jest całkowicie zgodna z wymaganiami 

aktualnie obowiązującej podstawy programowej z biologii. Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane do 

egzaminu maturalnego. Książka jest napisana prostym i zrozumiałym językiem. Kilkaset starannie 

przemyślanych ilustracji, schematów i tabel ułatwia zapamiętanie najważniejszych informacji, a obszerna lista 

pytań sprawdzających pozwala dokładnie powtórzyć i utrwalić zdobytą wiedzę. 

źródło opisu : http://www.empik.com/vademecum-maturzysty-biologia-pylka-gutowska-ewa,p1109851689,ksiazka-p 
 

Biologia / [aut.: Jacek Mieszkowicz, Maksymilian Ogiela, Maciej Bryś]. - Rzeszów : 

Wydawnictwo Biomedica, 2017 (sygn. 115784) 
 

Matura na cito to nowa seria dla maturzystów. Publikacja zawiera dziesięć próbnych arkuszy 

maturalnych, wraz z pełnymi odpowiedziami. Zadania zawarte w arkuszach powstały na bazie 

najlepszej literatury, są zgodne z nową podstawą programową i stanowią świetną powtórkę 

materiału. Arkusze zawierają zadania, które zmuszają maturzystę do myślenia, wymagają nie 

tylko wiedzy na poziomie rozszerzonym, ale także umiejętności kojarzenia faktów 

i wykorzystania wcześniej zdobytej wiedzy z poprzednich lat nauki. Typy zadań umieszczone w arkuszach 

mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z biologii w kolejnych latach. Publikacja została wzbogacona 

o kalendarz maturalny z rozpisanym materiałem z biologii na każdy dzień od 30.10.2017 do samego 

egzaminu. Dodatkowo w książce można znaleźć informator maturalny CKE, zakres materiału obowiązujący 

na maturze wg. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wskazówki i porady ułatwiające naukę do matury. 

Mamy nadzieję, że "Matura na cito" zdobędzie względy przyszłych maturzystów i nauczycieli, a kolejne 

edycje będą stanowić doskonalsze narzędzie przygotowawcze do egzaminu maturalnego.  
źródło opisu : http://biomedica.edu.pl/matura-na-cito-biologia-2018.htm 

 

Biologia : czyli sens życia / Jerzy Dzik. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, 2017 (sygn. 116250) 
 

Zwięzłe wprowadzenie do najnowszej wiedzy o świecie istot żywych, uwypuklające 

powiązania biologii z fizyką, chemią, geologią i szeroko pojętą humanistyką. Autor, 

odpowiadając na fundamentalne pytania dzisiejszej nauki, opisuje zjawisko życia na coraz 

wyższych poziomach organizacji: od powstawania najwcześniejszych form życia 

biologicznego, przez budowę i działanie komórek, rozwój, anatomię i funkcjonowanie 
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organizmów wielokomórkowych, po wyjątkowe związki między organizmami jak symbioza i altruizm oraz 

pozycję człowieka w przyrodzie. Bogato ilustrowana książka, napisana przejrzystym, wolnym od naukowego 

żargonu językiem jest znakomitą pomocą dla studentów pierwszych lat wszystkich wyższych uczelni 

przyrodniczych, a także uczniów i nauczycieli szkół średnich. Wspaniała lektura dla wszystkich 

zafascynowanych bogactwem życia na Ziemi. 

źródło opisu : http://www.wuw.pl/product-pol-6837-Biologia-czyli-sens-zycia.html 
 

Biologia : zbiór zadań : matura 2018. T. 1 / [aut.: Jacek Mieszkowicz, Maksymilian Ogiela, 

Maciej Bryś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Biomedica, 2017 (sygn. 115749) 
 

Tom 1 zbioru zadań zawiera 475 stron zadań ponumerowanych i przyporządkowanych do 

odpowiednich działów wraz z pełnymi odpowiedziami. Tom 1 kompleksowo przedstawia 

zagadnienia z zakresu Biologii komórki, bakterii i wirusów, grzybów, mszaków 

i paprotników, tkanek roślinnych, fizjologii roślin, roślin nasiennych, metabolizmu 

i biochemii. Autorskie zadania zawarte w zbiorze powstały na bazie literatury akademickiej, 

są zgodne z nową podstawą programową i wymagają przerobienia przez każdego maturzystę chcącego dostać 

się na kierunki medyczne! Zbiór jako jedyny w Polsce został wzbogacony o repetytorium przed każdym 

działem. Repetytorium stworzone zostało na bazie najlepszych książek akademickich oraz wiedzy biologów, 

a informacje w nim zawarte zostały przedstawione w sposób prosty i łatwy do zapamiętania. W zbiorze 

znajdują się także wszystkie zadania z arkuszy maturalnych CKE z lat 2005-2017 przyporządkowane do 

odpowiednich działów wraz z pełnymi odpowiedziami. 
źródło opisu: http://biomedica.edu.pl/zbior-zadan-z-biologii-matura-2018.htm 
 

Biologia : zbiór zadań : matura 2018. T. 2 / [aut.: Jacek Mieszkowicz, Maksymilian Ogiela, 

Maciej Bryś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Biomedica, 2017 (sygn. 115750) 
 

Tom 2 zbioru zadań zawiera 434 strony zadań ponumerowanych i przyporządkowanych do 

odpowiednich działów wraz z pełnymi odpowiedziami. Tom 2 kompleksowo przedstawia 

zagadnienia z zakresu Anatomii i fizjologii człowieka.. Autorskie zadania zawarte w zbiorze 

powstały na bazie literatury akademickiej, są zgodne z nową podstawą programową 

i wymagają przerobienia przez każdego maturzystę chcącego dostać się na kierunki 

medyczne! Zbiór jako jedyny w Polsce został wzbogacony o repetytorium przed każdym działem. 

Repetytorium stworzone zostało na bazie najlepszych książek akademickich oraz wiedzy klinicystów, 

a informacje w nim zawarte zostały przedstawione w sposób prosty i łatwy do zapamiętania. W zbiorze 

znajdują się także wszystkie zadania z arkuszy maturalnych CKE z lat 2005-2017 przyporządkowane do 

odpowiednich działów wraz z pełnymi odpowiedziami. 
źródło opisu: http://biomedica.edu.pl/zbior-zadan-z-biologii-matura-2018.htm 
 

Biologia : zbiór zadań : matura 2018. T. 3 / [aut.: Jacek Mieszkowicz, Maksymilian Ogiela, 

Maciej Bryś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Biomedica, 2017 (sygn. 115751) 
 

Tom 3 zbioru zadań zawiera 389 stron zadań ponumerowanych i przyporządkowanych do 

odpowiednich działów wraz z pełnymi odpowiedziami. Tom 3 kompleksowo przedstawia 

zagadnienia z zakresu Genetyki i biotechnologii, ekologii i ochrony środowiska, 

ewolucjonizmu oraz doświadczeń biologicznych.. Autorskie zadania zawarte w zbiorze 

powstały na bazie literatury akademickiej, są zgodne z nową podstawą programową 

i wymagają przerobienia przez każdego maturzystę chcącego dostać się na kierunki medyczne! Zbiór jako 

jedyny w Polsce został wzbogacony o repetytorium przed każdym działem. Repetytorium stworzone zostało 

na bazie najlepszych książek akademickich oraz wiedzy klinicystów, a informacje w nim zawarte zostały 

przedstawione w sposób prosty i łatwy do zapamiętania. W zbiorze znajdują się także wszystkie zadania 

z arkuszy maturalnych CKE z lat 2005-2017 przyporządkowane do odpowiednich działów wraz z pełnymi 

odpowiedziami. 
źródło opisu: http://biomedica.edu.pl/zbior-zadan-z-biologii-matura-2018.htm 
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Co warto wiedzieć o przyrodzie / [aut. Izabela Michta]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 

2017 (sygn. 115498) 
 

Co warto wiedzieć o przyrodzie" to jedyna książeczka na rynku, dzięki której dzieci dowiedzą 

się, skąd się bierze deszcz, dlaczego pada śnieg, co to jest zorza polarna, czym się różni las 

iglasty od liściastego. Ta najlepsza pozycja dla maluchów, zawierająca mądre i ciekawe 

rymowanki, odpowiada na wszystkie pytania związane z wyglądem naszej planety, 

zjawiskami pogodowymi, porami roku oraz panującym klimatem. 
źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/co-warto-wiedziec-o-przyrodzie/ 
 

Czy wiesz, że...? : ciekawostki przyrodnicze / [red. i korekta Studio Fenix]. - Bełchatów : 

Fenix, [2017] (sygn. 114976) 
 

Na lekcji biologii, w licznych publikacjach poznajemy informacje o świecie fauny i flory, 

dowiadujemy się, jak sklasyfikowane są zwierzęta i rośliny, gdzie występują, czym się 

charakteryzują itp. To wydanie pozwoli poszerzyć wiedzę o zdumiewające i nieznane dotąd 

informacje o gatunkach z wielkich królestw zwierząt i roślin. Dzięki tej książce poznasz 

niesłychane naukowe nowinki, przeczytasz ciekawostki, dzięki którym jeszcze lepiej 

zrozumiesz świat przyrody i zaimponujesz niejednej osobie. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,93462,Czy-wiesz-ze-Ciekawostki-przyrodnicze 
 

Dlaczego dzieci jedzą śmieci? / tekst i il. Anna Manna Poznańska. - [Radzionków] : 

Wydawnictwo Kaszamanna, 2017 (sygn. 115757) 
 

Zdradzę wam tajemnicę... -Tata Krzysia wyhodował w brzuchu raka! Dla małej, dociekliwej 

Lukrecji nie ma tematów tabu. Mówi wprost w zrozumiałym dla dzieci języku, ponieważ nie 

chce, aby Krzyś jadł śmieci, obrósł grzybami, i miał brzuch jak Święty Mikołaj! Krzyś 

potrzebuje pomocy... Dziecko nie jest koszem na śmieci! A może Krzysio potrzebuje miłości? 
źródło opisu: https://merlin.pl/dlaczego-dzieci-jedza-smieci-anna-manna-

poznanska/7779784/?gclid=EAIaIQobChMIr5GI0ebw2QIVDMqyCh2mNwQXEAAYASAAEgIDsfD_BwE&gclsrc=

aw.ds 
 

Dlaczego ryby nie toną? : i inne ważne pytania / tekst Anna Claybourne ; il. Claire Goble ; 

tł. Grzegorz Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 (sygn. 116638) 
 

Dla wszystkich chcących obudzić w dziecku zainteresowanie tematyką przyrodniczą, 

poszukujących pomocy dydaktycznych. Publikacja jest przeznaczona zarówno do samodzielnej 

lektury, jak i do wspólnego czytania i zabawy wraz z rodzicami czy opiekunami. To również 

książka dla nauczycieli przedmiotów, takich jak przyroda czy środowisko w szkołach 

podstawowych. 
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Dlaczego-ryby-nie-tona,735911082,p.html 
 

Duchowe życie zwierząt / Peter Wohlleben ; tł. Ewa Kochanowska. - Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2017 (sygn. 114431) 
 

To książka inna niż wszystkie. Znajdzie swoich odbiorców wśród wielbicieli przyrody i nie 

tylko. Jeżeli chcesz poznać niezbadany świat duchowości zwierząt, lektura z pewnością Cię 

zaciekawi. To zapiski leśnika - Petera Wohllebena, który przybliża czytelnikom tajemnice 

zwierząt, o istnieniu których dotąd nie miało się pojęcia. Jak się bowiem okazuje, uczucia 

ludzkie i zwierzęce, wcale tak bardzo się od siebie nie różnią. "Duchowe życie zwierząt" to 

nie zwykła książka przyrodnicza. Nie znajdziesz tu zwyczajnych ciekawostek na temat różnych gatunków, 

ale wciągające przemyślenia i obserwacje na temat świadomości i uczuciowości zwierząt. Czy wiedziałeś, że 

niektóre z nich skłonne są do przeżywania żałoby, odczuwania wstydu, a nawet okłamywania swoich 

partnerów? Zatop się w lekturę i wkrocz w jeszcze nie do końca przebadany świat. 
źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/duchowe-zycie-zwierzat/?gclid=EAIaIQobChMIgr6Um-3w2QIVAc-

yCh13RQBVEAAYAiAAEgLsGvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

https://www.gandalf.com.pl/b/co-warto-wiedziec-o-przyrodzie/
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,93462,Czy-wiesz-ze-Ciekawostki-przyrodnicze
https://merlin.pl/dlaczego-dzieci-jedza-smieci-anna-manna-poznanska/7779784/?gclid=EAIaIQobChMIr5GI0ebw2QIVDMqyCh2mNwQXEAAYASAAEgIDsfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://merlin.pl/dlaczego-dzieci-jedza-smieci-anna-manna-poznanska/7779784/?gclid=EAIaIQobChMIr5GI0ebw2QIVDMqyCh2mNwQXEAAYASAAEgIDsfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://merlin.pl/dlaczego-dzieci-jedza-smieci-anna-manna-poznanska/7779784/?gclid=EAIaIQobChMIr5GI0ebw2QIVDMqyCh2mNwQXEAAYASAAEgIDsfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/przyroda,t,69469774
https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/srodowisko,t,69436361
https://ksiegarnia.pwn.pl/Dlaczego-ryby-nie-tona,735911082,p.html
https://www.gandalf.com.pl/b/duchowe-zycie-zwierzat/?gclid=EAIaIQobChMIgr6Um-3w2QIVAc-yCh13RQBVEAAYAiAAEgLsGvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.gandalf.com.pl/b/duchowe-zycie-zwierzat/?gclid=EAIaIQobChMIgr6Um-3w2QIVAc-yCh13RQBVEAAYAiAAEgLsGvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa 
/ red. Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017 (sygn. 115671) 
 

W monografii przedstawiono naukowe, przyrodnicze, społeczne i pedagogiczne podstawy 

współczesnych działań zmierzających do zapewnienia zrównoważonego istnienia życia na 

Ziemi. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na konieczność kształtowania świadomego 

stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak należy 

edukować, by doprowadzić do zrozumienia, że środowisko przyrodnicze jest wielką wartością? 
źródło opisu: http://www.wydawnictwoup.pl/637/Edukacja-przyrodnicza-droga-podwyzszania-swiadomosci-

srodowiskowej-spoleczenstwa.html 

 

Ekologiczne opowiadania z ćwiczeniami / Katarzyna Michalec. - Kraków : Wydawnictwo 

Wir, 2013 (sygn. 115690) 
 

Ekologiczne opowiadania wprowadzą dzieci w tematykę ochrony środowiska. Dzięki nim 

młodzi czytelnicy dowiedzą się jakie zagrożenia dla ludzi, zwierząt i roślin niosą śmieci 

wyrzucane na łono natury. 

Opowiadania uświadamiają, że nie należy łapać owadów do słoika, niszczyć roślin czy 

marnować papieru. Proste, zaczerpnięte z życia przykłady mają za zadanie pokazać, w jaki 

sposób ludzka bezmyślność i ignorancja stają się zagrożeniem dla środowiska i żyjących 

w nim organizmów. Do opowiadań dołączone są zadania, które nauczyciel może wykorzystać na zajęciach 

w szkole lub w przedszkolu. 
źródło opisu: https://wir-sklep.pl/pl/p/Ekologiczne-opowiadania-z-cwiczeniami/208 
 

Ekostroje z niby-śmieci : na bal kostiumowy, na występy w przedszkolu i w szkole, na 

dziecięce uroczystości / Irene Mazza ; [przekł. z jęz. wł. Anna Gogolin]. - Kielce : 

Wydawnictwo Jedność, cop. 2015 (sygn. 115764) 
 

W tej książce znajdziecie mnóstwo pomysłów na oryginalne przebrania i ciekawe dodatki. 

Kto powiedział, że można się przebierać tylko w czasie karnawału? Bale przebierańców 

możecie organizować przez cały rok! Dzieci wprost uwielbiają malować się i przebierać! 

Czy chcesz w łatwy, niedrogi, a zarazem przyjazny środowisku sposób zmienić się w księżniczkę, wróżkę, 

pirata, rycerza, robota, meduzę, astronautę, a nawet… pizzę? Nic prostszego! Wystarczy niewiele materiałów 

i odrobina fantazji. Przedstawiamy tradycyjne przebrania, ale też „błyskawiczne kostiumy”, idealne dla 

wszystkich, którzy mają mało czasu albo w ostatniej chwili dostali zaproszenie na bal. Każdemu pomysłowi 

towarzyszą szczegółowe, ale proste wyjaśnienia, kolorowe fotografie i sugestie dotyczące makijażu. 

Przebieranie się jeszcze nigdy nie było tak łatwe! 

źródło opisu: https://www.practest.com.pl/ekostroje-z-niby-smieci-na-bal-kostiumowy-na-wystepy-w-przedszkolu-i-

w-szkole-na-dzieciece-uroczysto 
 

Ekożycie pod lupą : czy organiczne podejście do odżywiania, zdrowia, rodzicielstwa 

i środowiska sprawi, że będziesz szczęśliwszy / Nathanael Johnson. - Białystok : 

Wydawnictwo Vivante, 2016 (sygn. 115068) 
 

Napisana lekkim, barwnym i dowcipnym językiem książka dla wszystkich tych, którym 

ekologiczny styl życia jest bliski, ale nie chcą popaść w paranoję i zostać ekoświrami. Pełna 

bezstronnych informacji o organicznej żywności, pasteryzacji mleka, naturalnych metodach 

wzmacniania zdrowia, porodach, szczepieniach i diecie bogatej w warzywa. Johnson na 

własną rękę sprawdza powszechne przekonania z obu stron barykady: sprawdza, czy naturalny poród w domu 

może być ryzykowny dla rodzącej lub dziecka, czy uprawa ekologicznych warzyw jest możliwa, a także, czy 

szczepionki mogą zagrażać życiu dzieci. Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy rozwijająca się technika 

i osiągnięcia nauki przybliżają nas czy oddalają od zdrowia, obala wiele mitów o zdrowym stylu życia 

i podsuwa najrozsądniejsze rozwiązania. Dochodzenie Johnsona jest porywające już od pierwszych stron 

http://www.wydawnictwoup.pl/637/Edukacja-przyrodnicza-droga-podwyzszania-swiadomosci-srodowiskowej-spoleczenstwa.html
http://www.wydawnictwoup.pl/637/Edukacja-przyrodnicza-droga-podwyzszania-swiadomosci-srodowiskowej-spoleczenstwa.html
https://wir-sklep.pl/pl/p/Ekologiczne-opowiadania-z-cwiczeniami/208
https://www.practest.com.pl/ekostroje-z-niby-smieci-na-bal-kostiumowy-na-wystepy-w-przedszkolu-i-w-szkole-na-dzieciece-uroczysto
https://www.practest.com.pl/ekostroje-z-niby-smieci-na-bal-kostiumowy-na-wystepy-w-przedszkolu-i-w-szkole-na-dzieciece-uroczysto


6 

 

książki, a wnioski z niego płynące staną się prawdziwym oparciem i pomocą dla wszystkich, którzy chcą żyć 

zdrowiej zachowując rozsądek i umiar. 
źródło opisu: https://ebookpoint.pl/ksiazki/ekozycie-pod-lupa-czy-organiczne-podejscie-do-odzywiania-zdrowia-

rodzicielstwa-i-srodowiska-spraw-nathanael-johnson,e_9342.htm 
 

Elementarz przyrodniczy / Beata Ostrowicka ; il. Katarzyna Kołodziej. - Warszawa : 

Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2017 (sygn. 114393) 

 

Poczytam ci, mamo. Elementarz przyrodniczy" to wspaniała pomoc dla dzieci 

rozpoczynających naukę przyrody. Pozycja nie tylko wprowadza w świat zagadnień 

przyrodniczych, lecz także wspiera naukę czytania. duża, czytelna czcionka, ponad 20 zabawnych opowiadań 

o tematyce bliskiej współczesnym dzieciom, zakres merytoryczny materiału zgodny z podstawą programową 

I etapu edukacji, klasy 1–3, wiedza przyrodnicza wprowadzana na pełnych humoru ilustracjach lub 

w komiksowych dymkach, ponad 20 zagadnień, takich jak między innymi: zależność przyrody od pór roku, 

ochrona środowiska, znaczenie wody i powietrza dla życia, krajobrazy Polski, zagrożenia ze strony zwierząt, 

roślin czy zjawisk przyrodniczych, zasady racjonalnego odżywiania się, przystosowywanie się zwierząt do 

poszczególnych pór roku, warunki rozwoju roślin, zjawiska atmosferyczne, doświadczenia przyrodnicze. 
źródło opisu: https://nk.com.pl/poczytam-ci-mamo-elementarz-przyrodniczy/2406/ksiazka.html#.Wqu7D3fA9aQ 

 

Farba znaczy krew / Zenon Kruczyński ; przedm. Olga Tokarczuk. - Wyd. 2 rozsz. - 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017 (sygn. 114545) 
 

Myśliwi to pasjonaci i miłośnicy przyrody. Lasy, łąki i bagna znają jak własną kieszeń. 

O zwyczajach zwierząt wiedzą wszystko. Potrafią opowiadać o nich godzinami, nie kryjąc 

zachwytu dla piękna natury. Tak chcą być postrzegani. A jednak nie wystarcza im podglądanie 

z ukrycia, podziwianie z daleka. Zabijanie zwierząt uzasadniają tradycją, odwiecznym 

rytuałem. Przed opinią publiczną usprawiedliwiają się koniecznością utrzymania naturalnej równowagi 

w przyrodzie i ochroną upraw. Tę książkę napisał człowiek, który był przez wiele lat częścią środowiska 

łowieckiego. Zrozumiał jednak nie tylko, że zabijanie jest złe. Odkrył także, że za pasją do polowania kryje 

się obsesja sprawowania kontroli nad światem, poczucie siły i władza. I pieniądze, bo myślistwo to także 

potężny biznes. Dzisiaj w polowaniach widzi rozłożone na lata samobójstwo. Zabijając zwierzęta i niszcząc 

przyrodę, unicestwiamy także ekosystem, którego jesteśmy częścią. Ta książka może pomóc to zrozumieć. 
źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4368231/farba-znaczy-krew 

 

Gry i zabawy na świeżym powietrzu : wyjdźcie z domu! / Katrin Hecker, Frank Hecker ; 

tł. Marian Leon Kalinowski. - Warszawa : Bellona Spółka Akcyjna, cop. 2017 (sygn. 115592) 
 

Książka opisuje wiele pomysłów na spędzanie wolnego czasu z dziećmi, przede wszystkim na 

łonie natury. Autorzy przybliżają ciekawe projekty nauki o środowisku naturalnym przez 

zabawę, dzięki czemu dziecko bawi się i uczy jednocześnie. Ważne jest, że pokazane przez 

autorów zabawy angażują nie tylko dzieci, ale też rodziców, przez co mają okazję wspólnie 

spędzać więcej czasu. Zabawy wymagają współpracy i zapału ze strony dziecka, jak i rodzica. Pozycja jest 

podzielona na trzy główne rozdziały poświęcone kolejno: kreatywnemu spędzaniu czasu na świeżym 

powietrzu, roli zwierząt w ekosystemie, wykorzystywaniu roślin w odżywianiu. Jest rzetelnie opracowana, 

pomysły na spędzanie wolnego czasu nie są banalne, dzięki czemu każde dziecko będzie chciało wziąć udział 

w proponowanych zabawach. 
źródło opisu: http://www.empik.com/wyjdzcie-z-domu-gry-i-zabawy-na-swiezym-powietrzu-hecker-katrin-hecker-

franz,p1136423640,ksiazka-p 
 

Jak być eko czyli Wiersze o ekologii / [Urszula Kamińska]. - Warszawa : Wydawnictwo 

Greg, cop. 2017 (sygn. 114546) 
 

Jak być eko to idealna książeczka, która pomoże w humorystyczny i ciekawy sposób 

wytłumaczyć dzieciom wszystkie najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z ekologią. 

Dzieci od najmłodszych lat dowiadują się, że należy dbać o dobro Ziemi, naszej planety. Co 

jednak oznacza ekologia i efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze niełatwo 

wytłumaczyć. Pomogą w tym wiersze zawarte w Jak być eko - w przystępny i zabawny sposób prezentują 

https://ebookpoint.pl/ksiazki/ekozycie-pod-lupa-czy-organiczne-podejscie-do-odzywiania-zdrowia-rodzicielstwa-i-srodowiska-spraw-nathanael-johnson,e_9342.htm
https://ebookpoint.pl/ksiazki/ekozycie-pod-lupa-czy-organiczne-podejscie-do-odzywiania-zdrowia-rodzicielstwa-i-srodowiska-spraw-nathanael-johnson,e_9342.htm
https://nk.com.pl/poczytam-ci-mamo-elementarz-przyrodniczy/2406/ksiazka.html#.Wqu7D3fA9aQ
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4368231/farba-znaczy-krew
http://www.empik.com/wyjdzcie-z-domu-gry-i-zabawy-na-swiezym-powietrzu-hecker-katrin-hecker-franz,p1136423640,ksiazka-p
http://www.empik.com/wyjdzcie-z-domu-gry-i-zabawy-na-swiezym-powietrzu-hecker-katrin-hecker-franz,p1136423640,ksiazka-p
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sposoby ochrony przyrody, dbania o czystość powietrza, wody, wyjaśniają, czym jest GMO, recykling i smog. 

Opisują, jak pozyskiwać energię, jak segregować śmieci, jak oszczędzać wodę. Z tej książeczki każde dziecko 

dowie się, co może zrobić, by samemu chronić Ziemię i jak stać się małym ekologiem! 
źródło opisu: https://www.emag.pl/jak-byc-eko-czyli-wiersze-o-ekologii-

9788375177510/pd/DYNQZKBBM/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_campaign=DSA_All

_Website&cmpid=60056&gclid=EAIaIQobChMI8_bqsejw2QIVncmyCh3GGAXbEAAYAiAAEgJAGfD_BwE 
 

Jak zwierzę : intymne zbliżenie z naturą / Charles Foster ; przekł. Jacek Konieczny. - Poznań 

: Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2017 (sygn. 115614) 
 

Charles Foster chciał wiedzieć, jak naprawdę wygląda życie z perspektywy borsuka, wydry, 

jelenia, lisa i jerzyka. Postanowił doświadczyć tego na własnej skórze. Przez kilka tygodni 

niczym borsuk mieszkał w norze i odżywiał się dżdżownicami. Jako wydra pływał nocą 

w rzekach północnej części hrabstwa Devon. Wzorem żyjącego w mieście lisa szukał 

jedzenia w kontenerach na śmieci londyńskiego East Endu, a jako jeleń szlachetny stał się przedmiotem 

polowania, jakie mogłoby się odbyć w górzystej części Szkocji. Podążając trasą migracyjną jerzyka, odbył 

podróż z Oksfordu do Afryki Zachodniej. Jak zwierzę to nowe podejście do literatury przyrodniczej 

i kameralne spojrzenie na życie dzikich zwierząt. Książka łączy wiedzę z neurobiologii, psychologii 

i przyrodoznawstwa z konwencją pamiętnika, przemawiając do zwierzęcia tkwiącego w każdym z nas. 
źródło opisu: http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H14/ksiazki/449/jak-zwierze-intymne-zblizenie-z-

natura.html 
 

Kudłata nauka : mądrość w świecie zwierząt / Matin Durrani, Liz Kalaugher ; [tł. Jarosław 

Mikos]. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017 (sygn. 115082) 
 

Dlaczego zwierzęta są mądrzejsze od naukowców? Zwierzęta, aby przeżyć muszą liczyć na 

swoje ciało, zmysły, spryt, swoich partnerów i członków stada, ale przede wszystkim na 

naukę. Od gęsto owłosionych kotów i psów po bezwłose homary czy kałamarnice – fizykę 

wykorzystują wszystkie stworzenia. Węgorz zabijał kraba za pomocą prądu znacznie 

wcześniej, niż wynaleziono paralizator. Słoń wyczuwał niebezpieczeństwo, odbierając 

wibracje poduszkami u stóp, zanim stworzono aparat słuchowy. Jak kotu udaje się pokonać grawitację? Po co 

reniferom światło ultrafioletowe przy poszukiwaniu jedzenia? To jedyna książka, dzięki której poznasz 

sztuczki i przekręty zwierząt oraz zrozumiesz ich zachowanie w walce o przetrwanie. Odkryj świat pełen 

naukowych praw i eksperymentów, o których badacze nie mieli wcześniej pojęcia. To cudowna, mądra, dzika 

i naukowa podróż po świecie zwierząt. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,94196,Kudlata-nauka-Madrosc-w-swiecie-zwierzat 

 

Lab girl : opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości / Hope Jahren ; [przeł. Edyta 

Świerczyńska]. - Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2017 (sygn. 115867) 
 

Fenomenalna autobiografia badaczki świata roślin, gleb i nasion. Hope Jahren od dziecka 

wolała spędzać czas w laboratorium ojca, niż bawić się z rówieśnikami. Już jako mała 

dziewczynka obudziła w sobie miłość do botaniki. Dziś Hope prowadzi trzy laboratoria 

i zajmuje miejsce wśród najwybitniejszych naukowców. W swojej książce opowiada 

o pielęgnowaniu pasji, wzlotach i upadkach, ogromnej determinacji, a także ludzkiej 

przyjaźni i miłości. To również historia jej bratniej duszy – Billa, genialnego odkrywcy, z którym przebyła 

długą drogę od niebiańskiego Bieguna Północnego, przez Stany Zjednoczone aż do rajskich Hawajów. Jej 

wnikliwe spostrzeżenia na temat świata roślin wprowadzają czytelnika w magiczny świat majestatycznej 

przyrody, jednocześnie odnosząc się do zachowań i relacji międzyludzkich. 
źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4801771/lab-girl 
 

https://www.emag.pl/jak-byc-eko-czyli-wiersze-o-ekologii-9788375177510/pd/DYNQZKBBM/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_campaign=DSA_All_Website&cmpid=60056&gclid=EAIaIQobChMI8_bqsejw2QIVncmyCh3GGAXbEAAYAiAAEgJAGfD_BwE
https://www.emag.pl/jak-byc-eko-czyli-wiersze-o-ekologii-9788375177510/pd/DYNQZKBBM/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_campaign=DSA_All_Website&cmpid=60056&gclid=EAIaIQobChMI8_bqsejw2QIVncmyCh3GGAXbEAAYAiAAEgJAGfD_BwE
https://www.emag.pl/jak-byc-eko-czyli-wiersze-o-ekologii-9788375177510/pd/DYNQZKBBM/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_campaign=DSA_All_Website&cmpid=60056&gclid=EAIaIQobChMI8_bqsejw2QIVncmyCh3GGAXbEAAYAiAAEgJAGfD_BwE
http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H14/ksiazki/449/jak-zwierze-intymne-zblizenie-z-natura.html
http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H14/ksiazki/449/jak-zwierze-intymne-zblizenie-z-natura.html
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,94196,Kudlata-nauka-Madrosc-w-swiecie-zwierzat
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4801771/lab-girl
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Lagom : szwedzka sztuka życia / Linnea Dunne ; [tł. Agata Trzcińska-Hildebrant]. - 

Warszawa : Burda Książki, 2017 (sygn. 115385) 
 

Żyjąc w stylu lagom, możesz: zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, poprawić 

równowagę między pracą a życiem osobistym, wprowadzić do domu porządek, stać się 

bardziej świadomym konsumentem, dbać o relacje z ważnymi dla ciebie osobami, promować 

dobre jedzenie w szwedzkim stylu, mieć własne uprawy i nauczyć się zbieractwa, uprawiać 

sport na łonie natury, prowadzić szczęśliwsze i bardziej zrównoważone życie 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-1401556-lagom-szwedzka-sztuka-zycia 

 

Mądrość i cuda świata roślin / Jane Goodall ; współpr. Gail Hudson ; przeł. Dominika 

Cieśla-Szymańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2017 (sygn. 115089) 
 

Nowe, ekskluzywne wydanie książki przez wielu uważanej za biblię literatury przyrodniczej. 

Autorka znana jest głównie jako wybitna specjalistka życia szympansów, która zmieniła 

nasze rozumienie naczelnych i nas samych, nikogo nie powinno dziwić, że głęboka miłość 

Jane Goodall do natury i zakrojony na światową skalę aktywizm obejmuje także królestwo 

roślin. Jane Goodall przygląda się naszej zależności od roślin jako pożywienia, lekarstw dla 

ciała i ducha. Mówi, jak można pomóc przy naprawianiu szkód, które wyrządziliśmy 

przyrodzie. Opowiada o skomplikowanych sposobach komunikacji wśród roślin i o tym, że pewne nasiona, 

uśpione przez tysiące lat, mogą wykiełkować. Pisze o partyzantce ogrodniczej, GMO, ginących gatunkach 

i o roślinach, które leczą, oraz o tych, które zabijają. Przedstawia także botaników i przyrodników, którzy 

czasem ryzykują życie, by ratować zagrożone rośliny i lasy. Goodall daje nam nadzieję na przyszłość i opisuje 

sposoby, dzięki którym wszyscy możemy chronić i wspierać świat roślinny. Z perspektywy odkrywcy, 

naukowca, a zarazem kogoś duchowo zestrojonego z przyrodą, Jane Goodall przedstawia zdumiewającą 

i pouczającą opowieść o cudach królestwa roślin. 
źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802262/madrosc-i-cuda-swiata-roslin 
 

Mrówka Zofia opowiada o kwiatach, drzewach, jagodach, grzybach / [tekst Stefan Casta 

; il. Bo Mossberg ; tł. z jęz. szw. Witold Biliński]. - Warszawa : Multico Oficyna 

Wydawnicza, cop. 2015 (sygn. 114441) 
 

Młody Czytelniku, czy masz ochotę na fascynującą wyprawę w przyrodę? Czy chcesz poznać 

razem z sympatyczną mrówką Zofią krainę pięknych kwiatów, przepysznych leśnych 

owoców, niebotycznych drzew i wspaniałych grzybów? Mrówka Zofia wprowadzi Cię 

w leśny świat inaczej niż zwykłe przewodniki. To oprócz solidnej wiedzy, mnóstwo świetnej zabawy 

i urzekających rysunków z wielką precyzją oddających otaczającą nas naturę. Ruszaj z mrówką Zofią na 

wyprawę do lasu! Razem odkryjecie zadziwiające tajemnice przyrody. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,69637,Mrowka-Zofia-opowiada-o-kwiatach-drzewach-

jagodach 
 

Nauka i przyroda : księga pytań i odpowiedzi / [il. Eleonora Barsotti ; tł. Anna Wójcicka]. - 

Poznań ; [Żychlin] : Books, 2017 (sygn. 115182) 
 

Seria Księga pytań i odpowiedzi to książki zawierające odpowiedzi na wiele pytań. Nauka 

i przyroda z pewnością zainteresuje młodych miłośników świata zwierząt, roślin oraz 

zapalonych naukowców i odkrywców. Publikacje zostały opatrzone bogatą szatą graficzną 

oraz łatwymi do zrozumienia tekstami. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,100233,Ksiega-pytan-i-odpowiedzi-Nauka-i-przyroda 
 

https://bonito.pl/k-1401556-lagom-szwedzka-sztuka-zycia
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802262/madrosc-i-cuda-swiata-roslin
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,69637,Mrowka-Zofia-opowiada-o-kwiatach-drzewach-jagodach
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,69637,Mrowka-Zofia-opowiada-o-kwiatach-drzewach-jagodach
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,100233,Ksiega-pytan-i-odpowiedzi-Nauka-i-przyroda
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Natura i ekologia : moja pierwsza książka / il. Eleonora Barsotti ; tł. Natalia Neldner. – 

Poznań : Books, 2018 (sygn. 116650) 
 

Moja pierwsza książka to seria czterech popularnonaukowych książek, których głównym 

adresatem są dzieci. Moja pierwsza książka. Natura i ekologia pozwala dzieciom zapoznać 

się z różnego typu roślinami, występującymi na Ziemi, a także z tym jak należy o nie dbać 

i w jaki sposób je chronić. Kiedy i w jakich warunkach rozwinęły się pierwsze roślinne formy 

życia? Jakie rośliny rosną w skrajnych bądź bardzo specyficznych warunkach? Dlaczego 

rośliny są tak ważne dla człowieka i dlaczego powinniśmy szczególnie o nie dbać? Odpowiedzi na te pytania 

znajdziesz w niniejszej książce, a wszystko to napisane łatwym, prostym, zrozumiałym dla dziecka językiem. 

Dodatkowym atutem publikacji są duże, barwne, szczegółowe, korespondujące z tekstem ilustracje. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,105609,Moja-pierwsza-ksiazka-Natura-i-ekologia 
 

Nela i tajemnice oceanów / Nela mała Reporterka ; National Geographic. - Warszawa : 

Burda NG Polska, cop. 2017 (sygn. 116058) 
 

W tej książce zostaniemy morskimi badaczami. Będziemy nurkować i odkrywać podwodny 

świat ryb, ssaków i innych fantastycznych zwierząt! Zbadamy dno Morza Czerwonego, 

zanurkujemy w Oceanie Indyjskim, poszukamy rekinów, skrzydlic, delfinów oraz 

przemiłych krów morskich, czyli diugoni. Będziemy obserwować manty, płaszczki i ogończe 

oraz spróbujemy wtopić się w ławicę makreli. Poszukamy ośmiornicy kokosowej, oraz 

poznamy zwierzęta głębinowe, które żyją w kompletnej ciemności. 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-1424107-nela-i-tajemnice-oceanow 

 

Nela na tropie przygód / Nela mała Reporterka ; National Geographic. - Warszawa : Burda 

NG Polska, cop. 2015 (sygn. 116566) 
 

Kolejna, znakomita propozycja ulubionej przez dzieci autorki. Tym razem książka 

z kontentem multimedialnym, połączona z mobilną aplikacją edukacyjną. 

Zapraszam cię w niezapomnianą podróż. Opowiem o pięknych miejscach, które poznałam, 

i o fascynujących zwierzętach, które zobaczyłam. Świat jest cudowny i oczami wyobraźni 

możesz podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody!" Nela 

źródło opisu: http://www.empik.com/nela-na-tropie-przygod-nela,p1118365573,ksiazka-p 
 

Nieznane więzi natury / Peter Wohlleben ; tł. Ewa Kochanowska ; [fot. w książce: Krzysztof 

Onikijuk, Grzegorz Leśniewski]. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017 

(sygn. 115796) 
 

Jeśli spotkałeś się z opinią, że korniki to pasożyty niszczące zdrowy las, a wilki to tylko 

niebezpieczne drapieżniki, które wymagają odstrzału, to sprawdź, jakie są fakty. W swojej 

kolejnej książce Peter Wohlleben ujawnia niewidoczne dla zwykłych obserwatorów więzi 

między wszystkimi stworzeniami – od niepozornych bakterii po dumne dęby i buki. Pokazuje 

nam, jak ich wzajemne relacje trzymają w ryzach cały bogaty ekosystem przyrody, dzięki czemu pozostaje 

on w równowadze. Uświadamia, że o środowisko musi dbać nie tylko „leśna policja”. Przyszłość niebieskiej 

planety zależy również od tego, jaką rolę w tym procesie odegrają ludzie. 
źródło opisu: http://www.empik.com/nieznane-wiezi-natury-edycja-ilustrowana-wohlleben-

peter,p1158316829,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMI2NS-

uOq72QIV28myCh2azQtYEAQYBCABEgIHSfD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

Ogród w pojemnikach : podwyższone grządki / Folko Kullmann ; tł. Ewa Ziegler-

Brodnicka. - Warszawa : Bellona, 2017 (sygn. 115545) 
 

Książka o trendzie w ogrodach ekologicznych i permakulturą (ten typ grządki ma zapobiegać 

erozji, zmniejszyć ilość chwastów, a przy tym jest odpowiedni także dla osób starszych – nie 

trzeba się schylać, nie narażamy się na ból pleców). Podobne pozycje stały się na rynku 

niemieckim bardzo popularne, w zasadzie każde wydawnictwo ma taki tytuł w swojej 

ofercie. 

https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,105609,Moja-pierwsza-ksiazka-Natura-i-ekologia
https://bonito.pl/k-1424107-nela-i-tajemnice-oceanow
http://www.empik.com/nela-na-tropie-przygod-nela,p1118365573,ksiazka-p
http://www.empik.com/nieznane-wiezi-natury-edycja-ilustrowana-wohlleben-peter,p1158316829,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMI2NS-uOq72QIV28myCh2azQtYEAQYBCABEgIHSfD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.empik.com/nieznane-wiezi-natury-edycja-ilustrowana-wohlleben-peter,p1158316829,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMI2NS-uOq72QIV28myCh2azQtYEAQYBCABEgIHSfD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.empik.com/nieznane-wiezi-natury-edycja-ilustrowana-wohlleben-peter,p1158316829,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMI2NS-uOq72QIV28myCh2azQtYEAQYBCABEgIHSfD_BwE&gclsrc=aw.ds
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źródło opisu: http://livro.pl/ogrod-w-pojemnikach-podwyzszone-grzadki-kullmann-folko-sku1137433246.html 
 

Opakowania a środowisko : wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie / Hanna 

Żakowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017 (sygn. 115801) 
 

Autorka podjęła się kompleksowej analizy i opisania problemu wzajemnych związków 

opakowań i środowiska. Zaprezentowane podejście do powiązanych obszarów badań 

i doskonalenia opakowań wpisuje się w nowoczesny nurt badawczy zgodny z wytycznymi 

społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Z rec. prof. dr hab. Małgorzaty 

Lisińskiej-Kuśnierz Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko 

w ostatnim etapie cyklu życia na szczęście odeszło do lamusa. Obowiązująca obecnie w Europie ogólna 

strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz 

minimalizować ich ilość. W odniesieniu do metod postępowania z już wytworzonymi odpadami preferowany 

jest recykling, potem odzysk energii, a na końcu dla odpadów, których nie da się wykorzystać przemysłowo 

– unieszkodliwianie np. przez deponowanie na składowiskach. Niniejsza książka podejmuje szereg aktualnych 

tematów związanych z coraz istotniejszym zagadnieniem ekologii opakowań w całym cyklu ich życia. 

W szczególności uwzględnia: terminologię dotyczącą ochrony środowiska w ujęciu regulacji prawnych 

i normatywnych UE, zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań, praktyczne przykłady oceny cyklu 

życia (LCA) dla wybranych grup opakowań oraz wskaźniki emisji gazów cieplarnianych. 
źródło opisu: 

http://cyfroteka.pl/ebooki/Opakowania_a_srodowisko__Wymagania__standardy__projektowanie__znakowanie-

ebook/p02041957i020 
 

O ziołach i zwierzętach / Simona Kossak. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2017 (sygn. 116180) 

 

Opowiadania o ziołach i zwierzętach to księga dziwów, w której Simona Kossak daje wyraz 

wrażliwości ujawniającej się w szczególnym widzeniu świata. Fascynacja przyrodą sprawiła, 

że „córka, wnuczka i prawnuczka” Kossaków sięga po pióro, by ukazać rośliny i zwierzęta 

w ich naturalnym otoczeniu. Aparat naukowy, jakim dysponuje – jest przyrodnikiem, zajmuje 

się psychologią zwierząt – nie odgrodził jej od obserwowania rzeczywistych przejawów życia 

w przyrodzie. Laboratorium naukowym Simony Kossak była bowiem ukryta w głębi Puszczy 

Białowieskiej leśniczówka pustelnia. Tam koegzystuje na równych prawach z kunami i popielicami, wyznając 

zasadę, iż należy żyć zgodnie z naturą swojego gatunku 

źródło opisu: https://www.swiatksiazki.pl/o-ziolach-i-zwierzetach-6340118-ksiazka.html?gclid=EAIaIQobChMI7eGI-

an42QIVGuAZCh0RVQ-XEAQYAiABEgLOKfD_BwE 
 

Parki i ogrody terapeutyczne / Monika Trojanowska. - Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, cop. 2017 (sygn. 115417) 
 

Problematyka terapeutycznych właściwości krajobrazu jest coraz bardziej popularna. Wiele 

ogrodów terapeutycznymi powstaje przy placówkach służby zdrowia. Coraz częściej 

doświadczenia dobroczynnego wpływu kontaktu z naturą w ogrodach leczniczych próbuje 

się przenieść na grunt miejskich przestrzeni publicznych. Parki i ogrody terapeutyczne to 

bogato ilustrowana, zawierająca ponad 300 fotografii rozwiązań zastosowanych na terenach 

zielonych książka, w której opisano szereg cech przestrzennych i elementów wyposażenia, jakie mogą 

przyczynić się do promocji zdrowia użytkowników parków i ogrodów. Opisany wzorzec parku 

terapeutycznego może być wykorzystany przy tworzeniu programów rewitalizacji terenów zieleni i parków 

miejskich przez gminy, przygotowaniu projektów finansowanych z budżetu obywatelskiego, m.in. 

rewitalizacji przestrzeni międzyblokowych na wielkich osiedlach mieszkaniowych. Książka jest adresowana 

do szerokiego grona odbiorców: architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, ogrodników i osób 

pracujących w służbie zdrowia. Pozycja zainteresuje również przedstawicieli władz samorządowych, 

odpowiedzialnych za jakość życia w mieście, wszystkie osoby zaangażowane w projektowanie i utrzymanie 

terenów zieleni publicznej, jak też właścicieli prywatnych ogrodów. Adresowana jest również do studentów 

kierunków związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej lub promocją zdrowia. 

http://livro.pl/ogrod-w-pojemnikach-podwyzszone-grzadki-kullmann-folko-sku1137433246.html
http://cyfroteka.pl/ebooki/Opakowania_a_srodowisko__Wymagania__standardy__projektowanie__znakowanie-ebook/p02041957i020
http://cyfroteka.pl/ebooki/Opakowania_a_srodowisko__Wymagania__standardy__projektowanie__znakowanie-ebook/p02041957i020
https://www.swiatksiazki.pl/o-ziolach-i-zwierzetach-6340118-ksiazka.html?gclid=EAIaIQobChMI7eGI-an42QIVGuAZCh0RVQ-XEAQYAiABEgLOKfD_BwE
https://www.swiatksiazki.pl/o-ziolach-i-zwierzetach-6340118-ksiazka.html?gclid=EAIaIQobChMI7eGI-an42QIVGuAZCh0RVQ-XEAQYAiABEgLOKfD_BwE
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źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Parki-i-ogrody-

terapeutyczne,703971854,p.html?gclid=EAIaIQobChMI_Y3audK52QIVSc-

yCh3sGQLaEAAYASAAEgIL4PD_BwE 
 

Polskie drzewa liściaste i iglaste / [tekst Janusz Jabłoński]. - Warszawa : Wydawnictwo 

SBM, cop. 2017 (sygn. 114447) 
 

Modrzew europejski, olsza czarna, jesion wyniosły – czy wiesz, czym charakteryzują się te 

drzewa i jak je rozpoznać? Gdzie szukać w Polsce najstarszego kasztanowca? Kto posadził 

najbardziej znany polski klon jawor? Z owoców jakiego drzewa można przygotować 

orzeźwiający napój? Niniejszy zbiór nie tylko da odpowiedzi na te pytania, lecz także 

przedstawi kompletne informacje na temat występowania polskich drzew, ich wyglądu, 

zastosowania oraz ochrony. Opisy ponad 25 drzew uzupełniają fotografie i szczegółowe rysunki. 
źródło opisu: http://www.przyrodnicze.pl/polskie-drzewa-lisciaste-i-iglaste-cat-209-id-17165.aspx 

 

Pół Ziemi : walka naszej planety o życie / Edward O. Wilson ; przeł. Bogdan Baran. - 

Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017 (sygn. 115807) 
 

Tytułowa połowa Ziemi występuje w tej książce jako idealny cel wynikający z naszego 

zrozumienia biosfery i roli wobec niej gatunku ludzkiego. Trzeba objąć ochroną przyrodę na 

połowie powierzchni lądów. Tylko wtedy uda się zapobiec gwałtownemu wymieraniu 

gatunków w naszej epoce „antropocenu”. Głoszący ten postulat słynny amerykański zoolog 

Edward O. Wilson (ur. 1929) opiera go na rozumieniu bioróżnorodności, które wydaje się 

dziś w odwrocie. Ideologowie antropocenu, epoki panowania człowieka nad przyrodą, 

uważają, że z biosfery wystarczy zachować to, co służy człowiekowi. Wilson widzi w takim podejściu wielkie 

zagrożenie dla przyrody, a w konsekwencji dla bytu samego człowieka. Znamy jak dotąd dwa miliony 

gatunków, niewielką część prawdopodobnie żyjących na Ziemi. Nie wiemy zupełnie, jak funkcjonują 

ekosystemy, jakie są zależności między gatunkami. Naruszenie tej równowagi grozi katastrofą. I o takim 

właśnie rozumieniu biosfery jest ta książka. Pełna niepokoju, ale też nadziei: obszary naturalnej 

bioróżnorodności ciągle jeszcze istnieją na Ziemi. Przyroda trwa nadal. Trzeba ją chronić dla niej samej już 

choćby dlatego, że to dla człowieka bezpieczniejsze: lepiej podtrzymywać ukształtowaną przez miliony lat 

równowagę niż eksperymentować. 
źródło opisu: http://www.aletheia.com.pl/tytul/208/pol-ziemi 
 

Prywatne życie łąki / John Lewis-Stempel ; przekł. Maciej Miłkowski. - Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2017 (sygn. 115638) 
 

To najbardziej inteligentna i wciągająca książka przyrodnicza, jaką będziecie mieli 

przyjemność przeczytać! Pięknie napisana, refleksyjna, a zarazem dowcipna opowieść 

człowieka, który z czułością i pasją podpatruje pory roku mijające jedna po drugiej na łące 

tętniącej życiem. John Lewis-Stempel, mieszkający na pograniczu Anglii i Walii, nie tylko 

obdarzony jest zmysłem uważnej i życzliwej obserwacji, ale też wszystkożerną, typowo angielską 

ciekawością. Autor poznał rozmaite gatunki roślin i zwierząt żyjących w jego okolicy i potrafi o nich 

opowiadać w niezrównany oraz zachwycający sposób. Kto raz zanurzy się w ten poetycki świat pieszych 

wędrówek po terenach Herefordshire, ten na zawsze zmieni sposób myślenia o otaczającej przyrodzie. 

„Prywatne życie łąki” zostało uhonorowane prestiżową brytyjską nagrodą dla najlepszych książek 

przyrodniczych – The Wainwright Prize 2015 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4747302/prywatne-zycie-laki 
 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Parki-i-ogrody-terapeutyczne,703971854,p.html?gclid=EAIaIQobChMI_Y3audK52QIVSc-yCh3sGQLaEAAYASAAEgIL4PD_BwE
https://ksiegarnia.pwn.pl/Parki-i-ogrody-terapeutyczne,703971854,p.html?gclid=EAIaIQobChMI_Y3audK52QIVSc-yCh3sGQLaEAAYASAAEgIL4PD_BwE
https://ksiegarnia.pwn.pl/Parki-i-ogrody-terapeutyczne,703971854,p.html?gclid=EAIaIQobChMI_Y3audK52QIVSc-yCh3sGQLaEAAYASAAEgIL4PD_BwE
http://www.przyrodnicze.pl/polskie-drzewa-lisciaste-i-iglaste-cat-209-id-17165.aspx
http://www.aletheia.com.pl/tytul/208/pol-ziemi
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4747302/prywatne-zycie-laki
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Przewodnik wędrowca : sztuka odczytywania znaków natury / Tristan Gooley ; il. Neil 

Gower ; tł. Karolina Walczak. - Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017 (sygn. 115109) 
 

Kochasz przyrodę i każdą wolną chwilę spędzasz na świeżym powietrzu? Ta książka zmieni 

twój zwyczajny spacer w fascynującą wyprawę. Rośliny, niebo, zwierzęta… to 

niewyczerpane źródła informacji na temat otaczającego nas świata. Chcesz je poznać? 

Pomoże ci w tym Tristan Gooley, prawdziwy przyrodniczy detektyw! Ponad 850 wskazówek 

pozwoli ci zrozumieć język natury i spowoduje, że wędrowanie będzie jeszcze większą 

przyjemnością. Chcesz wiedzieć, jak przemienić liść drzewa w kompas, by dojść do celu? 

Jak znaleźć najbliższe miasto za pomocą nocnego nieba? A może jak prognozować pogodę, obserwując 

zachowanie owadów? Gotowy do drogi? Niech świat będzie twoim przewodnikiem! 
źródło opisu: https://czytam.pl/k,ks_677631,Przewodnik-wedrowca-Sztuka-odczytywania-znakow-natury-Gooley-

Tristan.html 
 

Recykling i odpadki / tekst: Alex Frith ; il.: Peter Allen ; [tł. Barbara Ciecierska]. - Ożarów 

Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2013 (sygn. Cz 115201) 
 

Co się dzieje ze śmieciami po tym, jak wyrzucicie je do kosza? Dowiedzcie się tego, 

przeglądając tę książkę i otwierając okienka. Czym jest recykling? Jak działa sortownia 

odpadów i jakie maszyny pracują na składowiskach? Znajdziecie tutaj odpowiedzi na 

powyższe pytania i przekonacie się, że sortowanie śmieci i recykling są niezwykle ważne. 
źródło opisu: https://www.swiatksiazki.pl/recykling-i-odpadki-ksiazka-z-okienkami-sprawdzcie-

sami-2078838-ksiazka.html 
 

Segreguję śmieci : dbam o środowisko / [tekst Magdalena Gruca ; il. Ewa Zontek]. - Bielsko-

Biała : Wydawnictwo Edukacyjne Sobik, 2016 (sygn. 115202) 
 

Obok domu Fenka pojawiły się tajemnicze kolorowe igloo. Czy ktoś w nich mieszka? I czy 

to na pewno igloo? Dowiedzcie się razem z naszymi bohaterami! 
źródło opisu: https://www.booksfera.pl/segreguje-smieci-dbam-o-srodowisko.html 

 

Sekrety roślin : przyroda uchyla listka tajemnicy / Anne-France Dautheville ; przedm. Jean-

Marie Pelt ; przeł. Andrzej Stańczyk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017 

(sygn. 114291) 
 

Na powierzchni Ziemi i do głębokości pół metra pod powierzchnią wody żyje od 350 tysięcy 

do 400 tysięcy gatunków grzybów, porostów, glonów i innych roślin. Ich sekrety są 

zadziwiające. Irys, na przykład, potrafi przestraszyć nawet… bizona. Zazdrosny koper 

włoski nie lubi sąsiedztwa innych gatunków – gdy tylko wyczuje intruza, wypuszcza 

substancje, które spowolnią jego rozwój. Kwiaty wydzwaniają godziny. Rośliny mówią, 

słuchają i wcale nie są unieruchomione w swoim podłożu. Porozumiewają się, wydając sygnały dźwiękowe 

pod ziemią, podobnie jak delfiny w morzu. Gdy do nich mówimy, rosną szybciej. I lubią dalekie podróże. 

Widliczka, zwana różą jerychońską, wprawiana w ruch podmuchem wiatru toczy się dziesiątki kilometrów, 

zanim zapuści korzenie. Anne-France Dautheville, która zainteresowała się światem roślin, pielęgnując 

własny ogród, zebrała w tej książce ponad 200 faktów z życia flory. Zaskakujących, zabawnych, a czasem 

przyprawiających nawet o dreszcze. Kto by podejrzewał, że listki, płatki, nasiona i korzonki kryją aż tyle 

tajemnic? 
źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4222872/sekrety-roslin-przyroda-uchyla-listka-tajemnicy 

 

Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli : majestat gołębi, dyskretny urok ślimaków 

i inne cuda świata przyrody / Nathanael Johnson ; przeł. Kinga Markiewicz. - Białystok : 

Wydawnictwo Vivante, 2017 (sygn. 115569) 
 

Majestatyczny gołąb, uroczy ślimak, mistyczny miłorząb – każdy z nich ma do opowiedzenia 

ciekawą historię. Wszystko zaczęło się, kiedy Nathanael Johnson postanowił nauczyć 

córeczkę nazw wszystkich drzew, które mijali w drodze do przedszkola w San Francisco. 

Mały projekt zamienił się w wielką przygodę mającą na celu odkrycie sekretów i ciekawostek 

https://czytam.pl/k,ks_677631,Przewodnik-wedrowca-Sztuka-odczytywania-znakow-natury-Gooley-Tristan.html
https://czytam.pl/k,ks_677631,Przewodnik-wedrowca-Sztuka-odczytywania-znakow-natury-Gooley-Tristan.html
https://www.swiatksiazki.pl/recykling-i-odpadki-ksiazka-z-okienkami-sprawdzcie-sami-2078838-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/recykling-i-odpadki-ksiazka-z-okienkami-sprawdzcie-sami-2078838-ksiazka.html
https://www.booksfera.pl/segreguje-smieci-dbam-o-srodowisko.html
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4222872/sekrety-roslin-przyroda-uchyla-listka-tajemnicy
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dotyczących fauny i flory w mieście. Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli uchylają rąbka tajemnicy 

z życia zwierząt i roślin, które znajdziesz na pobliskim skwerze, w parku czy przy drodze do pracy. Lupa, 

lornetka i przewodnik - tylko tyle potrzeba, aby poznać fascynujący świat miejskiej przyrody. Każdy 

z bohaterów książki odkrywa nie tylko własną historię, ale ukazuje również prawdziwe oblicze świata natury 

– który bywa przewrotny, czasem irytuje, ale przede wszystkim jest przepiękny. Zagłębiając się w miejską 

dżunglę, dowiesz się, że gołębie potrafią latać z prędkością 177 kilometrów na godzinę oraz dobierają się 

w pary na całe życie, a wrony nie tylko zapamiętują ludzkie twarze, ale potrafią robić na złość tym, którzy 

wchodzą im w drogę. Z kolei liście nasturcji idealnie nadają się na kanapkę, a składniki na najlepszą sałatkę 

znajdziesz w parku. 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4543765/sekrety-roslin-i-zwierzat-w-miejskiej-dzungli 
 

Smog : w poszukiwaniu czystego powietrza / Sandra Nejranowska ; rys. Łukasz Michewicz. - 

Jelenia Góra : Wydawnictwo Poligrafia Ad Rem, © 2017 (sygn. 116740) 
 

Smog. W poszukiwaniu czystego powietrza to książeczka dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła 

podstawowa), która wyjaśnia i porządkuje kwestie związane ze smogiem. Poruszone są w niej 

następujące tematy:co to jest smog i jak powstaje, jakie zjawiska atmosferyczne sprzyjają 

powstawaniu smogu (wraz z wyjaśnieniem na czym polega mechanizm powstawania takich zjawisk, jak mgła 

czy inwersja), co dokładnie takiego toksycznego jest w smogu, jak smog wpływa na ludzki organizm, w jaki 

sposób w różnych częściach świata ludzie radzą sobie ze smogiem, jak samemu można przeciwdziałać 

powstawaniu smogu, ciekawostki związane ze smogiem (przykłady z Londynu, Pekinu), odpowiedzi na 

pytania niezwykłe, np. co się zmienia w dniu bez samochodu itd. 

źródło opisu: https://adrem.jgora.pl/ksiegarnia-karkonoska/ksiazki/dla-dzieci/smog-w-poszukiwaniu-czystego-

powietrza/ 
 

Świat zwierząt dla najmłodszych : poznaj zwierzęta świata / [tekst Iwona Baturo]. - Bielsko-

Biała : Wydawnictwo Dragon, cop. 2017 (sygn. 116203) 

 

Świat zwierząt dla najmłodszych to bogato zilustrowana książka przedstawiająca najbardziej 

znane zwierzęta w ich codziennym środowisku życia. Książka zawiera mnóstwo rzetelnej 

wiedzy i ciekawostek na temat zwierząt uzupełnionych bogatymi ilustracjami. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90652338-swiat-zwierzat-dla-najmlodszych 
 

Tajemnicze życie grzybów / Robert Hofrichter ; tł. Monika Kilis, Bartosz Nowacki. - 

Warszawa : Prószyński Media, 2017 (sygn. 115210) 
 

Nie są ani roślinami, ani zwierzętami. Żyją najczęściej w ukryciu. A jednak bez grzybów nie 

byłoby naszych lasów, klimatu, a może i w ogóle życia na Ziemi – takiego, jakie znamy dzisiaj. 

Grzyby są panami świata, mają niezwykłe cechy, nawiązują zaskakujące sojusze, są pełne 

zagadek. Robert Hofrichter otwiera nam oczy na niewidzialny ekologiczny wszechświat, który 

rozciąga się pod naszymi stopami – i nie tylko tam! Książka nie jest leksykonem ani atlasem grzybów. Nie 

chodzi w niej o porady, jak zbierać i przyrządzać te – niekiedy smaczne, niekiedy podstępne – skarby lasów. 

Ma raczej na celu wprawić w zdumienie czytelników nieznanym światem i jego fascynującymi zależnościami. 

Wybierzmy się więc na ekscytującą wędrówkę przez tajemniczy świat grzybów. Spotkamy w nim 

prawdziwych arystokratów i przebiegłych oszustów, sieci współpracy i oszałamiających mistrzów przemiany. 

Przede wszystkim jednak dowiemy się sporo o kontekście życia, o świecie wypełnionym walką i symbiozą, 

partnerstwem i współzawodnictwem. Dajmy się oczarować! 
źródło opisu: https://ksiegarnia.proszynski.pl/product,75426 
 

Ukryte życie lasu : rok podglądania natury / David Haskell ; [tekst polski na podstawie przekł. 

Katarzyny Sosnowskiej ; oprac. Dariusz Rossowski]. - Łódź : Wydawnictwo Feeria, 2017 

(sygn. 114566) 
 

Poetycka elegancja stylu, filozoficzna głębia przekazu i ogromna wiedza przyrodnicza 

zawarta w Ukrytym życiu lasu zaprowadziły Haskella aż do finału Nagrody Pulitzera. Jego 

książka, obsypana nagrodami, ukazała się w wielu krajach na całym świecie. Przyjrzeć się 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4543765/sekrety-roslin-i-zwierzat-w-miejskiej-dzungli
https://adrem.jgora.pl/ksiegarnia-karkonoska/ksiazki/dla-dzieci/smog-w-poszukiwaniu-czystego-powietrza/
https://adrem.jgora.pl/ksiegarnia-karkonoska/ksiazki/dla-dzieci/smog-w-poszukiwaniu-czystego-powietrza/
https://bonito.pl/k-90652338-swiat-zwierzat-dla-najmlodszych
https://ksiegarnia.proszynski.pl/product,75426
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z bliska maleńkim cudom natury, wsłuchać się w pieśń powstałą z pojedynczych dźwięków przyrody, 

wniknąć w las... Zapalony biolog David Haskell z wyczuciem i niezwykłym zamiłowaniem opowiada 

o dzikim lesie, a dokładniej o maleńkim jego wycinku, któremu cierpliwe przypatrywał się przez cały rok. 

W zebranych przez niego obserwacjach jak w soczewce ujawnia się złożona sieć procesów zachodzących 

w przyrodzie w kolejnych porach roku. Salamandra przemykająca po liściu, pierwszy wiosenny kwiat, 

traszka, świetliki, porosty i mchy - oto mikrokosmos pełen nieoczekiwanych tajemnic, las w swoich 

zadziwiających przejawach, a w tle pobrzmiewające pytanie o miejsce człowieka w świecie natury. 
źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4601520/ukryte-zycie-lasu-rok-podgladania-natury 

 

Wszystko o... pszczołach : książka, która odkryje przed Twoim dzieckiem fascynujący świat 

tych pięknych i pożytecznych owadów / Jack Guichard, Carole Xénard ; [tł. Anna Nitera]. - 

Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, cop. 2017 (sygn. 114604) 
 

Książka, która odkryje przed twoim dzieckiem fascynujący świat tych pięknych i pożytecznych 

owadów. Czy wiesz, że pszczoły widzą świat na niebiesko i porozumiewają się poprzez taniec, 

a ich królowa może mieć 2 miliony córek? Unikalna, barwnie ilustrowana książka edukacyjna 

dla dzieci, z której można dowiedzieć się wielu ciekawych i zaskakujących szczegółów o życiu pszczół. 

Bogaty zbiór faktów i ciekawostek o pszczołach został wzbogacony zabawnymi ilustracjami. Książka, która 

uczy i bawi. 
źródło opisu: http://www.religijna.pl/wszystko-o-pszczolach-jack-guichard-carole-xenard 
 

 

Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie / Borys Bołotow ; tł. Marcin Pracki. - Otwock : 

Altermed Wydawnictwo, 2013 (sygn. 115148) 
 

Akademik Bołotow to biolog, chemik, fizyk, który poświęcił ponad 40 lat życia na badania 

naukowe. Jego zrozumienie fizjologii człowieka i leczenia chorób to epokowy przełom 

w nauce. Medycyna przyszłości będzie opierać się na tezach Bołotowa, jego teorii 

komórkowego odmładzania organizmu i leczenia chorób deformacyjnych. Stosując jego 

system leczenia, w ciągu pół roku udało się zregenerować palce rąk i nóg po silnym 

odmrożeniu. Takich “cudów” w arsenale uczonego jest wiele. Zalecenia Borysa Bołotowa są jasne, proste 

i łatwe do przestrzegania. Każdy człowiek jest w stanie przygotować preparaty enzymatyczne i inne lekarstwa, 

aby wyleczyć się z najcięższych chorób. W niniejszym wydaniu legendarnej już książki akademika Bołotowa 

Czytelnik znajdzie informacje o jego nowych odkryciach. Oto niektóre z nich: 

– leczenie raka przy pomocy ciepła, 

– przekształcenie tkanek rakowych za pomocą regeneracji, 

– leczenie chorób narządów wewnętrznych z zastosowaniem efektu Bołotowa - Naumowa, 

– ratunek dla mięśnia sercowego dzięki zasadom fizyki eterowej. 

źródło opisu: https://www.aleeko.pl/produkt/3418-ksiazka-zdrowie-czlowieka-w-niezdrowym-swiecie-b-

bolotow.html?gclid=CM23ytyk6NYCFUfgGQod_H4OAg 
 

Zoologia : różnorodność i pokrewieństwa zwierząt / Jerzy Dzik. – Warszawa : Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 (sygn. 116656) 
 

Nowoczesny podręcznik zoologii kondensujący w czternastu rozdziałach wiedzę na temat 

całego świata zwierzęcego w perspektywie ewolucyjnej. Omówienie poszczególnych grup 

pierwotniaków, bezkręgowców i kręgowców uwzględnia nie tylko dane anatomiczne, ale 

również bogate już obecnie dane molekularne. Dzięki wykorzystaniu najnowszych odkryć 

podręcznik ten rewiduje obowiązujące do niedawna poglądy o pokrewieństwach niektórych 

linii rodowych w królestwie zwierząt. Zwięzły wykład uzupełniają liczne barwne plansze .prezentujące 

powiązania ewolucyjne wymarłych i żyjących dzisiaj grup organizmów i nabywanie przez nie rozmaitych 

cech stanowiących przystosowania do aktualnie panujących w rozmaitych epokach i siedliskach warunków 

środowiska. Znakomite źródło wiedzy dla studentów kierunków przyrodniczych wszystkich wyższych 

uczelni, a także uczniów szkół średnich i nauczycieli przyrody i biologii szkół wszystkich stopni. 
źródło opisu: http://www.wuw.pl/product-pol-1135-Zoologia-Roznorodnosc-i-pokrewienstwa-zwierzat.html 
 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4601520/ukryte-zycie-lasu-rok-podgladania-natury
http://www.religijna.pl/wszystko-o-pszczolach-jack-guichard-carole-xenard
https://www.aleeko.pl/produkt/3418-ksiazka-zdrowie-czlowieka-w-niezdrowym-swiecie-b-bolotow.html?gclid=CM23ytyk6NYCFUfgGQod_H4OAg
https://www.aleeko.pl/produkt/3418-ksiazka-zdrowie-czlowieka-w-niezdrowym-swiecie-b-bolotow.html?gclid=CM23ytyk6NYCFUfgGQod_H4OAg
http://www.wuw.pl/product-pol-1135-Zoologia-Roznorodnosc-i-pokrewienstwa-zwierzat.html


15 

 

Zero Waste : śmieć mniej, żyj lepiej / Amy Korst ; przedm. Bill McKibben ; [przeł. Maciej 

Lorenc]. - Białystok : Wydawnictwo Vivante, 2017 (sygn. 115826) 
 

Wszystko, co chcesz wiedzieć o ekologicznym stylu życia! Czy masz czasami wrażenie, że 

wokół ciebie panuje wieczny bałagan i część przedmiotów, które cię otaczają, są zbędne? 

Czy znasz to poczucie winy, gdy po rodzinnym obiedzie zostaje mnóstwo resztek, które 

lądują w koszu? Styl życia Zero Waste to praktyczny poradnik, który podpowie, co zrobić, 

aby żyć oszczędniej, produkować mniej odpadów, nie tracąc na wygodzie i zyskując przy 

tym więcej czasu na cieszenie się życiem! Amy Korst, która ekologiczny styl życia opanowała do perfekcji, 

radzi, jak ograniczyć produkcję śmieci w każdym pomieszczeniu w domu, pracy, samochodzie, a także 

w podróży. Dzięki tej książce dowiesz się: Jak krok po kroku wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu, aby 

wyrobić w sobie nowe, zdrowsze nawyki; Jak być świadomym konsumentem i na co zwracać uwagę w trakcie 

zakupów; Jak zaprowadzić porządek w swoim domu; W jaki sposób żyć ekologicznie, nie wydając fortuny, 

a wręcz oszczędzając pieniądze. Poznaj sposoby na ponowne wykorzystanie odpadów i ograniczenie śmieci 

w swoim domu, dzięki którym będziesz żyć oszczędniej i zaczniesz skutecznie dbać o planetę! 

źródło opisu: http://illuminatio.pl/produkt/styl-zycia-zero-waste/ 
 

Zwierzaki podróżniczki Gosi : [polska dr Dolittle] / Małgorzata Zdziechowska. - Poznań : 

Papilon - Publicat, cop. 2016 (sygn. 116230) 
 

Polska dr Dolittle, zaklinaczka zwierząt - takie słowa można usłyszeć o autorce, która w tej 

wyjątkowej książce dzieli się z czytelnikami swoimi podróżami, spotkaniami z dziką 

przyrodą i niezwykłym darem, który posiada - rozumieniem zwierząt. W książce oprócz 

pełnych pasji opowieści i fantastycznych fotografii czytelnicy znajdą wiele faktów 

i ciekawostek z życia dzikich zwierząt, odwiedzą niezwykłe miejsca i poznają zasady 

wolontariatu. "Ta książka, kochani, jest zaproszeniem do mojego świata. Świata pełnego niezwykłych 

stworzeń, które pozwoliły mi zbliżyć się do siebie na przekór własnym zwyczajom i dzikiej naturze" - 

Małgorzata Zdziechowska, autorka 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,57347,Zwierzaki-podrozniczki-Gosi-Polska-doktor-Dolittle 
 

Zwierzaki świata. Cz. 3 / Martyna & Marysia ; [National Geographic]. - Warszawa : Burda 

NG Polska, cop. 2017 (sygn. 116231) 
 

W trzeciej części cyklu "Zwierzaki świata" spotkamy zupełnie nowych bohaterów. Będą nimi 

świnka morska, orzeł, krokodyl oraz żyrafa. Ich niezwykłe, często zabawne przygody 

oczarują Was i zachwycą. W książce tej znajdziecie mnóstwo niesamowitych informacji 

o zwierzętach i ich środowisku. Nie raz będziecie zdumieni i zaskoczeni. Nie raz też będą to 

rzeczy mrożące krew w żyłach. Jednak książka ta ma też inny cel. A jest nim zarażenie młodego czytelnika 

miłością do świata zwierząt i nauczenie go poszanowania wobec przyrody. 

źródło opisu: http://www.taniaksiazka.pl/zwierzaki-swiata-3-martyna-wojciechowska-p-943695.html 
 

Zwierzęta : elementarz naszej przyrody / rys. Katarzyna Kopiec-Sekieta ; [oprac. meryt. 

Grażyna Maternicka]. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2017 (sygn. 115513) 
 

To książka do oglądania i do czytania, spodoba się każdemu dziecku. Piękne, duże rysunki 

wiernie przedstawiają 90 rodzimych zwierząt. Przy każdym krótka informacja o życiu 

i zwyczajach zwierzęcia. 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-90604801-elementarz-naszej-przyrody-zwierzeta 
 

Zwierzęta i rośliny naszych lasów / Frank i Katrin Hecker ; [tł. z jęz. niem. Henryk 

Garbarczyk]. - Warszawa : "Delta W-Z", [ca 2010] (sygn. 116232) 
 

Las to środowisko życia bardzo wielu zwierząt, roślin i grzybów, od jeleni, saren, lisów czy 

sójek przez buki i jodły po muchomory. W lesie szukamy wytchnienia i spokoju, ale często 

też bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Powinniśmy zatem wiedzieć, co to za zwierzę siedzi 

na gałęzi naprzeciw nas czy też przebiegło właśnie przez drogę, albo jak nazywa się drzewo, 

http://illuminatio.pl/produkt/styl-zycia-zero-waste/
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,57347,Zwierzaki-podrozniczki-Gosi-Polska-doktor-Dolittle
http://www.taniaksiazka.pl/zwierzaki-swiata-3-martyna-wojciechowska-p-943695.html
https://bonito.pl/k-90604801-elementarz-naszej-przyrody-zwierzeta
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które ma takie ładne liście. W przewodniku znajdziemy rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi na różne pytania. 
źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/zwierzeta-i-rosliny-naszych-lasow/ 

 

Życie zero waste : żyj bez śmieci i żyj lepiej / Katarzyna Wągrowska. - Kraków : 

Wydawnictwo Znak Litera Nova, 2017 (sygn. 115145) 
 

Praktyczny poradnik, jak uratować świat. Pierwsza książka o zero waste w Polsce. „Kiedy 

pierwszy raz usłyszałam o ludziach, którzy nie produkują śmieci, myślałam, że to albo 

wielkie oszustwo, albo morderczy wysiłek. Nic bardziej mylnego! Zero waste to droga do 

lepszego życia. To kupowanie na targach i w małych sklepikach świeżych produktów bez 

opakowań, u sprzedawców, którzy ze zdziwieniem odkładają na bok foliowe torebki. To półki, na których 

stoją tylko szklane opakowania, to smak i zapach bez sztucznych dodatków. Wreszcie – to czas spędzany 

wspólnie na aktywnościach, które okazują się lepszym prezentem dla najbliższych niż kolejny niepotrzebny 

przedmiot. Zero waste to frajda z tego, że ja sama mogę zrobić coś dobrego i wielkiego dla przyszłych 

pokoleń. Chciałabym zaprosić cię do tego świata i dać ci praktyczny poradnik, jak być zero waste w Polsce. 

Jak zacząć? Na co uważać? Jak się nie zrazić? Jak ułatwić sobie życie? Jak zrobić domowy jogurt, makaron 

lub mydło? Zdziwisz się, jakie to proste! Ta książka pokaże ci, jak czerpać ze świata pełnymi garściami, nie 

niszcząc go”. Katarzyna Wągrowska Katarzyna Wągrowska, autorka bloga ograniczamsie.pl, wielka 

entuzjastka minimalizmu i ruchu zero waste. Mieszka wraz z rodziną w Poznaniu. Od kilku lat wprowadza 

w życie zasady zero waste. Z różnym skutkiem, ale z niezmiennym entuzjazmem. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,93903,Zycie-Zero-Waste-Zyj-bez-smieci-i-zyj-lepiej 
 

Żyj w zgodzie ze swoimi hormonami : funkcje, dolegliwości, naturalne leczenie / 

Małgorzata Wilk, Hanna Wilk. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2017 (sygn. 115146) 
 

Poradnik jest skierowany do osób cierpiących na dolegliwości wynikające 

z nieprawidłowego funkcjonowania układu hormonalnego. W przystępny sposób opisano 

poszczególne hormony, najpopularniejsze zaburzenia, a także propozycje wspomagania 

leczenia naturalnymi sposobami. 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4807930/zyj-w-zgodzie-ze-swoimi-hormonami 
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