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Z tą książką poznasz wiele ciekawych faktów z życia roślin i zwierząt, odkryjesz niejeden przyrodniczy sekret.   
Encyklopedia „Młody obserwator przyrody” rozbudza zainteresowanie życiem małych i dużych stworzeń, daje 
możliwość bliskiego poznawania natury i uczy jak ją obserwować.  
To jedyna taka publikacja na rynku. Znajdziesz w niej:  
- kilkaset fascynujących zagadnień i ciekawostek przyrodniczych, 
- ponad 1000 barwnych fotografii roślin, zwierząt, krajobrazów i zjawisk,  
- naturalistyczne rysunki przekrojowe,  

„Młody obserwator przyrody” to encyklopedia, która powstała po to, by budzić miłość do przyrody.  

 
Przyroda – temat ważny dla każdego młodego człowieka - przedstawiony w wyjątkowo atrakcyjnej formie. 
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