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Pikotek chce być odkryty

Zwykli – niezwykli mieszkańcy 
Łąka, Las, Bieguny

Co się stało?
Małe Wypadki

Pikotek, wyobrażone zwierzątko, wędruje przez las, spotyka 
mnóstwo innych zwierzaków i stara sie dowiedzieć kim sam 
naprawdę jest. W tle rozgrywa się życie lasu i 12 innych zwierzę-
cych historii, które można śledzić równolegle.

Kreatywne spotkanie z naturą. Trzy części, trzy ekosystemy, ta sama idea – by poznać zwierzęta  
i ich naturalne środowisko życia, a także by stworzyć niezwykłe stwory.  
Seria książek z naklejkami wielokrotnego użytku dla najmłodszych.

Książka z humorem traktuje o dziecięcych pomysłach 
i ich niefortunnych skutkach. Niejeden siniak, plama 
czy połamane krzesło są przecież wynikiem odkryw-
czego pomysłu. 

TEKST I ILUSTRACJE:
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Skąd się wzięły małpy 
w Internecie?

89/89

Idol. Maria  
Skłodowska–Curie

Książka popularnonaukowa dla dzieci napisana  
w formie przewodnika. Wyjaśnia jak działa świat 
wirtualny i wszystko z czego korzystamy na co 
dzień. Jak maile trafiają do adresatów? Jak możemy 
komunikować się na odległość ? Dlaczego film  
w Internecie się zacina?

Komiks opisujący lata przełomu, codzienność 
widziana oczami dziesięcioletniego chłopca z nie-
odłącznymi atrybutami tamtych czasów: kolejkami, 
cinkciarzami i … polityką w tle.

Pierwsza książka z naklejkami o życiu i pracy Marii  
Skłodowskiej-Curie. 
Dzieci poznają proste zagadnienia z fizyki i chemii eks-
perymentując, ćwicząc spostrzegawczość i jednocześnie 
bawiąc się. Dowiadują się, na czym polega praca naukow-
ca, a także jak wyglądała pracowania naukowa  
z początku XX wieku.

ILUSTRACJE: PRZEMEK SURMA

ILUSTRACJE: PRZEMEK SURMA
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Kto i dlaczego wymyślił Internet? 
Jak nasze e-maile znajdują drogę do adresata? 
Jak to się dzieje, że korzystając z Internetu, możemy 
rozmawiać i oglądać osobę oddaloną od nas o setki kilometrów? 
Czy Internet jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie  
nasze pytania? 

O tym i wielu innych sprawach można przeczytać w tej książce. 

Artur Janicki – bardzo lubi wyjaśniać, jak działają różne rzeczy: 
w pracy na Politechnice Warszawskiej wyjaśnia studentom,  
a w domu swoim dzieciom. Od czasu do czasu też pisze 
– zazwyczaj artykuły dla innych naukowców, tym razem jednak
napisał coś dla dzieci. Choć może nie tylko...

Przemek Surma - jest inżynierem, ale na co dzień zajmuje się 
głównie tworzeniem ilustracji do podręczników i komiksów. 
Lubi Internet. Dzięki niemu mógł przygotować dla Was obrazki 
w tej książce, siedząc (czasem z córeczką na kolanach) w swoim 
domku na podlubelskiej wsi.

www.wydawnictwo-widnokrag.pl

cena: 38 zł

Justyna Styszyńska

cena 35 zł (w tym 5% VAT)

„Idol” to seria książek zadaniowych dla dziewczynek i dla chłopców.

Serię rozpoczyna Maria Curie-Skłodowska. Z książki dowiesz się, kim była  
i na czym polegała jej praca. Poznasz proste zagadnienia z fizyki i zdobędziesz 
podstawową wiedzę chemiczną, a wszystko to w formie zabawy. Pokolorujesz 
pracownię chemiczną z początku XX wieku, narysujesz elektrometr, a nawet 
(z pomocą rodziców) przeprowadzisz eksperyment naukowy. 

Seria „Idol” przedstawia wielkich i zasłużonych ludzi. Wzorem do naśladowania  
są osoby inteligentne, kreatywne i pracowite.

PATRONAT PREZYDENTA RP 
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO



cena: 28 zł

Narodziny liter
Poczta
Przygody Marcelianka Majster-Klepki

Reprinty przedwojennych książek dla dzieci. Narodziny Liter opowiadają historię narodzin pisma 
od początków do obecnego kształtu liter w alfabecie łacińskim. Poczta pokazuje, jak zmieniały się 
formy komunikacji na odległość – od znaków dymnych po telefon. Marcelianek zmienia świat, 
pokazuje ludziom, że ich los zależy od nich i sami mogą go kształtować.

Emilia Romanowska

e.romanowska@wydawnictwo-widnokrag.pl

tel: 691 132 703

www.wydawnictwo-widnokrag.pl

 @wydawnictwo_widnokrag

  facebook.com/wydawnictwowidnokrag
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Cena: 34 zł

ILUSTRACJE: 
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TEKST: 
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PRZEDSZKOLOM, SZKOŁOM I BIBLIOTEKOM PROPONUJEMY SPECJALNĄ OFERTĘ RABATOWĄ.


