Młody Obserwator Przyrody. Encyklopedia
Joanna Liszewska, Marta Maruszczak, Grażyna Maternicka
Format: 23 x 28 cm
Liczba stron: 240 stron
Oprawa: twarda

Typ publikacji: encyklopedia
ISBN: 978-83-7763-124-9

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.
Spis treści
Wśród przyrody

Przyroda nieożywiona
Skąd się bierze pogoda
Co to jest klimat
Chmury i zachmurzenie
Opady i osady
Burza z piorunami
Ciśnienie powietrza
Dlaczego wiatr wieje?
Ciepło i zimno
Kolorowe niebo
Woda w przyrodzie
Ile mamy wody?
W świecie skał i minerałów
Jak powstają skały

Przyroda ożywiona

Królestwo grzybów

Grzyb to nie roślina
Życie grzybów
Na grzyby
Grzyby mikroskopowe
Porosty – niezwykłe organizmy

Królestwo roślin

Mszaki lubią wodę
Paprotniki – pierwsze rośliny na lądzie
Drzewa i krzewy, czyli rośliny drzewiaste
Drzewa iglaste
Drzewa liściaste
Krzewy i krzewinki
Kwiaty od wiosny do jesieni
Trawy

Królestwo zwierząt

Dżdżownice ziemne
Ślimak, wij, stonoga
Pająki i kosarze

Owady

Chrząszcze
Motyle
Niezwykłe przeobrażenie
Ćmy
Ważki
Muchy i komary
Pszczoły
Osy, szerszenie i trzmiele
Mrówki
Koniki polne, pasikoniki i świerszcze

Ryby

Ryby – mistrzynie pływania
Mieszkańcy głębin morskich, jezior i rzek

Płazy i gady

Płaz czy gad?
Płazy – cykl życia
Żaby, traszki i inne
Gady – żółw i węże
Gady – jaszczurki

Ptaki

Świat ptaków
Bociany i czaple
Łabędzie, gęsi i kaczki
Bielik i inne szponiaste
Kuropatwa, bażant i cietrzew
Żuraw i jego kuzyni
Rycyk, czajka i mewy
Sowy
Zimorodek i jego barwni krewni
Dzięcioły
Wróbel, kruk i sikorka
Gil, zięba i szczygieł
Gniazda i lęgi
Wędrówki ptaków
Ślady i tropy ptaków

Ssaki

Ssaki owadożerne
Krecia robota
Nietoperze
Gryzonie
Bóbr budowniczy
Zające i króliki
Wilk i ryś
Rudy lis
Borsuk i niedźwiedź
Żubr i dzik
Jeleń i sarna
Łoś – wędrowiec z bagien
Tropy i ślady zwierząt

Krainy polski

Polskie krajobrazy

Pochyły pejzaż

Co rośnie na zboczach?
Zwierzęta w górach

Bałtyk i wybrzeże
Morski świat
Na plaży

Środowiska przyrodnicze

Płynąca woda

Strumienie, potoki, rozlewiska
Nasze rzeki

Jeziora, jeziora...
Jeziora i stawy
Życie w stojącej wodzie

Lasy – zielone płuca ziemi

Jak rośnie las
Życie drzewa
Ukryte tajemnice

Co się dzieje na łące?
Żywy zielony dywan
Co w trawie pachnie i piszczy?

Ochrona przyrody
Ochrona przyrody w Polsce
Indeks

