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fajnie by tytuł był na zielonym tle takim samym jak
kolor tła z ilustracji, a sam tytuł na czerwono (w kolorze
Pikotka), ale to tylko taki pomysł, jak będzie estetycznie
zgrzytać, to może być coś innego.

Pikotek chce być odkryty
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 zwierzęcych historii, które można śledzić równolegle.

TEKST I ILUSTRACJE:
TOMASZ SAMOJLIK

WIEK: 3+

CENA: 45 ZŁ

Co się stało?
Małe Wypadki
Książka z humorem traktuje o dziecięcych pomysłach
i ich niefortunnych skutkach. Niejeden siniak, plama
czy połamane krzesło są przecież wynikiem odkrywczego pomysłu.
TEKST I ILUSTRACJE:
KAROLINA I HANS LIJKLEMA

WIEK: 4+

CENA: 27,90 ZŁ

Zwykli – niezwykli mieszkańcy
Łąka, Las, Bieguny
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.
TEKST: MICHAŁ KOZINSKI

ILUSTRACJE: JUSTYNA STYSZYŃSKA

WIEK: 4+

CENA: 29,90 ZŁ

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?

Skąd się wzięły małpy
w Internecie?
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?
TEKST: ARTUR JANICKI

ILUSTRACJE: PRZEMEK SURMA
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WIEK: 9+

CENA: 38 ZŁ

WIEK: 8+

CENA: 34 ZŁ

PATRONAT PREZYDENTA RP
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

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

TEKST: MICHAŁ RZECZNIK

ILUSTRACJE: PRZEMEK SURMA
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Pierwsza książka z naklejkami o życiu i pracy Marii
Skłodowskiej-Curie.
Dzieci poznają proste zagadnienia z fizyki i chemii eksperymentując, ćwicząc spostrzegawczość i jednocześnie
bawiąc się. Dowiadują się, na czym polega praca naukowca, a także jak wyglądała pracowania naukowa
z początku XX wieku.

Justyna Styszyńska

TEKST I ILUSTRACJE:
JUSTYNA STYSZYŃSKA

WIEK: 9+

CENA: 35 ZŁ

Narodziny liter
Poczta
Przygody Marcelianka Majster-Klepki

Stefan Themerson

Cena: 34 zł

rys. Franciszka W. Themerson

ISBN 978-83-944971-7-0

9 788394 497170

cena: 28 zł

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.
TEKST:
STEFAN THEMERSON

ILUSTRACJE:
FRANCISZKA THEMERSON

WIEK: 6+

CENA: 28 ZŁ I 34 ZŁ
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