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Pewnego wieczora Tycia i Tuptuś 
otwierają oczy. Nie widzą kolorów.  
Ich świat jest czarno-biały. Widzą za to 
światło. W parku rozbłysły już latarnie. 
Jeżyki dostrzegają też ruch. Na dnie  
gniazda wije się coś długiego.  
To dżdżownica. Mama zjada ją  
na kolację.

– Mniam. – Oblizuje się i dodaje: – 
Muszę dużo jeść przed zimą. Żeby  
nie zmarznąć.

Znowu ta zima! Tycia marszczy 
nosek. Wie już, że zimą nie ma  
jedzenia i można zmarznąć.  
Wcale jej się to nie podoba.  
Przysuwa się do mamy.  
Dobrze, że mama jest ciepła  
i pełna jedzonka!

Jak widzą
świat?

pies

człowiek

jeż

. . .

Jezyk z parku-Tuli Tuli 2_40 str_SKL_2020.indd   10-11

29.07.2020   14:56:46

. . .

Nad stawem Tycia znajduje chrząszcza  

i dwa ślimaki. Są pyszniutkie. Tycia czuje,  

jak jej brzuszek się napełnia. Cieszy się,  

bo pamięta słowa mamy, że tłusty jeżyk nie musi 

bać się zimy. Tymczasem Tuptuś schodzi nad  

sam brzeg stawu. Ojej! Pośliznął się i wpadł do 

wody. Tycia zamyka oczy. Jej brat jest za mały  

na pływanie. Na szczęście staw jest płytki.  

Tuptuś tylko się zmoczył. Co za ulga!

Co umie robić jeż?

podskakiwać biegać pływać

Jezyk z parku-Tuli Tuli 2_40 str_SKL_2020.indd   16-17

29.07.2020   14:56:53

I’m Tuli Tuli, a caring ghost. I live on Earth and I wander across every corner. I look around wherever there is life. And it’s everywhere! In the air.  
On the land. In the water. On the highest mountain peaks and in the deepest depths. Today I’ll tell you about a park…

Two hedgehogs – Teeny and Patter – are born in the park. As well as the two hedgehogs, so many other animals and birds live round here! Some are 
dangerous, so a hedgehog needs to be careful and know how to quickly roll into a spiky ball. Teeny needs to learn a lot. For example, about what winter 
is and how to prepare for it.

Tuli Tuli tells us who lives where is a beautifully illustrated educational series for the youngest readers. Each book features a different habitat  
and a new character. Children follow the character’s adventure and learn all sorts of facts about the environment.

Hedgehog from the Park.  
Tuli Tuli tells us who lives where
Author: Zofia Stanecka
Illustrator: Magdalena Kozieł-Nowak

In this series:
Ocean Turtle. Tuli Tuli tells us who lives where

rights sold: Czech Republic, Slovak Republic

ages 0-6
board book  
205 x 250 mm
40 pages
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Czuję radość, gdy robię coś,  
co bardzo lubię, gdy spotyka mnie 
coś miłego lub gdy bawię się 
z najlepszym przyjacielem.  
Chce mi się wtedy śmiać i skakać.
Guciu, jaki smak ma radość?

Nudzę się, gdy to, co robię, nie sprawia mi radości, gdy nic mi się nie chce. Nudno jest 

też wtedy, gdy nie mam pomysłu na żadną zabawę. Czasem nudzę się, gdy coś trwa  

za długo i przestaje mnie interesować.
Guciu, co robi nuda na kanapie?

Felix is a pre-schooler and experiences different emotions each day. A visit to the doctor’s turns out to be a test of courage. Getting breakfast ready for 
mum and dad will become a source of pride. And when a playmate runs right across a freshly-built sandcastle, Felix will get angry. Do these experiences 
seem familiar?

As always, Felix is accompanied by his beloved teddy bear Gustav, who translates the complicated language of emotions into experiences related  
to the senses that every child can understand – for Gustav happiness tastes sweet, the sense of calm resembles the sounds of the harp and longing  
is like a rainy day.

As they enjoy the book, young readers will find themselves in many familiar situations. Together with Felix and Gustav, they’ll learn to recognise, name 
and accept their emotions; they’ll also understand where emotions come from, and how to express and cope with them.

Felix and Gustav Learn  
About Emotions
Author: Katarzyna Kozłowska 
Illustrator: Marianna Schoett 

In this series:

rights sold:  
Russia, Romania

ages 0-6
board book  
205 x 250 mm
40 pages

i
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      Teraz na dole. 
Nie zapomnij  

o zębach z tyłu! 
A teraz 

  wypluwamy pastę! 
Gotowe!

Czas do łazienki! 
Pokaż, jak Pucio i Misia  

nakładają pastę 
       na szczoteczki. 

    Doskonale! 
   A teraz pomóż 
      im umyć zęby.
Najpierw myjemy 

na górze.

                  Udało ci się zrobić pyszne śniadanie  
                Puciowi i Misi. Brawo! A teraz podgłośnij radio!

                     I ty też śpij smacznie.Jutro znów czeka nas           mnóstwo przygód!     Och!           Zapomniałem zgasić światło!  Pomożesz mi? 

Paddy and Maisie start their day with joy. They say hello to the sun, to the squirrel they saw out of the window and even to the cars in the street.  
Then they brush their teeth, get dressed and have their breakfast. They also remember to feed their dog and cat. 

Young readers accompany Paddy and Maisie at every step as this interactive book encourages children to copy their two favourite characters.  
Thanks to this, all the morning activities become great fun! Paddy wants to play, but it’s the evening and everybody’s getting ready for bed. Maisie is asleep already, so Paddy needs to be quiet and not wake her. 

What are the others doing? The crane was carrying heavy loads all day long and is now snoring away. The tree and the car in the car park are also having 
a rest. Auntie, who celebrated her birthday today, is smiling in her sleep. The ice-cream kiosk is shut and Paddy’s airplane is lying calmly under his bed. 
Turn off the light and sleep tight too – there will be plenty of new adventures tomorrow!

rights sold:  Germany, Ukraine, Croatia, Slovak Republic, Czech Republic, Italy 

In this series:

Paddy Says Good Morning  
Author: Marta Galewska-Kustra
Illustrator: Joanna Kłos

Paddy Says Goodnight  
Author: Marta Galewska-Kustra
Illustrator: Joanna Kłos

ages 0-3
board book
135 x 135 mm
28 pages

ages 0-3
board book
135 x 135 mm
28 pages

i i
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A Year in the Mountains
Author and illustrator: Małgosia Piątkowska

Today we’re taking you on a trip to the mountains. We’ll learn about 
the different mountain zones and meet both the better and lesser  
known animals that live there. We’ll sneak up on them to see what 
they do at different times of day and year. We’ll meet a highlander, 
some sheep and a forest elf that sometimes plays practical  
jokes. Put some comfy shoes on, pack a bottle of water and sandwich 
in your backpack and come along to enjoy the world of mountain 
adventure with me.

In the foothills, a stream flows briskly. Trout splash around in it, and there are colourful dragonflies hovering over the meadow. You can bump into roe 
deer, sometimes a fox will cross your path, or a hare will come hopping in. In the winter the sheep that came down from the mountain pastures live 
in an enclosure. The slopes are quite steep here already, so a walk can become a bit of a workout! But it’s worth it – just look at the views! At night, 
badgers and martens brawl. Eagle-owls, hazel grouse, tits and bats swish around. The highest zones, the alpine tundra and alps, are inhabited by 
a family of groundhogs, and by the chamois, ibex, and huge eagles. But the area is also full of small rodents, beetles and other interesting creatures. 

A Year in the Mountains contains twelve double-page spreads depicting changes that take place throughout the year in three mountain zones –  
foothills, slopes, alps and alpine tundra. For this reason not every animal will be present at every spread. Young readers will become  
familiar with the richness of the mountainous flora and fauna. Two additional spreadsheets contain a description of the different characters 
and an interactive game. A Year in the Mountains will provide readers with hours of fun. The book stimulates the imagination, develops  
attentiveness, logically thinking, as well as the ability to find cause and effect relationships and tell stories. 

ages 0-6
board book   
231 x 310 mm
28 pages

i
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A Year on the Building Site
Author and illustrator: Artur Nowicki

The small Fiat 126, the main character of Let Me Tell You, Mom, What Cars Do, works at an architect’s studio. He’s just completed his very first 
ambitious task – to design a garage with a car service station. It’s time to start the construction! Mr Jeep, the site manager, is busy with his team: 
Excavator, Steam Roller, Crane, Cement Mixer and many other specialists. The investor is very demanding and the garage’s official opening is planned 
for Christmas. Will they manage to build it in time?

A Year on a Building Site contains twelve double-pages spreads – one for each month. The site changes from month to month. The area must  
be cleared, the tree replanted, foundations must be laid, walls must be raised, and – eventually – the building needs to be accepted... Work is underway. 
The brave machines are not scared of bad weather and hard work. All young fans of construction vehicles are welcome to join us in following  
the progress of our unusual builders, and to cheer them on as they work.

A Year on a Building Site will keep your child busy for hours. This amazing book stimulates their imagination, develops their attentiveness and ability 
to think logically, as well as the ability to find cause and effect relationships and tell stories. But most of all, it’s just great fun!  

In this series:

ages 2-6
board book 
231 x 310 mm
28 pages

i
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WIELE 
CZUJNIKÓW 

NA JĘZYKU
Na powierzchni języka widać maleńkie grudki:  

to brodawki językowe. Na każdej z nich znajduje  

się od stu do dwustu kubków smakowych.  

W nich kryją się czujniki zmysłu smaku.  

Są rozlokowane w całej jamie ustnej – także na 

wewnętrznej stronie policzków i na podniebieniu.

Mniam! Fuj!

Czujniki smaku badają wszystko, co bierzemy  

do ust. Potem nerwami wysyłają do mózgu zdobyte 

informacje. Tam następuje ocena, czy jedzenie lub 

picie odbieramy jako pyszne, czy niesmaczne. 

Dlaczego to “
kubek smakowy

”?

Może dlatego, że pod mikroskopem wygląda  

jak zagłębienie w kształcie minikubeczka?

Czujniki odbierają smak potrawy dopiero wtedy, gdy 

rozpuści się ona w ślinie i wypełni kubek smakowy. 

Tak mawiamy,  
gdy coś nam 

bardzo smakuje.

Ile jest smaków?

Do niedawna panował pogląd, że nasze kubki smakowe rozpoznają 

cztery podstawowe smaki: słony, słodki, kwaśny i gorzki. Kilkanaście 

lat temu odkryto jeszcze jeden smak. Nazwano go UMAMI.

Nazwa nowości

„Umami” to japońskie 

słowo, które oznacza coś 

wyśmienitego. Ten smak 

określa się jako „mięsny” 

lub „rosołowy”. Smak 

umami mają między 

innymi sery pleśniowe, 

orzechy, grzyby, 

pomidory i sos sojowy 

oraz wywary mięsne.

Mapa języka nie i
stnieje!

Ktoś wymyślił, że na języku znajdują się osobne pola wyczuwające 

każdy ze smaków – jak różne państwa na mapie. A tak nie jest! 

Cały język (i każdy kubek smakowy) może wyczuwać wszystkie 

smaki: słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami.

WĘCH I SMAK – DWAJ KREWNIACY

Zasłoń oczy szalikiem, a nos ściśnij klamerką do bielizny. Spróbuj rozpoznać smak 

trzech produktów, które ktoś wybierze i poda ci do ust. Potem usuń klamerkę i z nadal 

zasłoniętymi oczami posmakuj tych samych rzeczy podawanych w innej kolejności. Kiedy 

było ci łatwiej: z zatkanym czy z wolnym nosem? 

Zmysł węchu bierze udział w rozpoznawaniu smaku. Dlatego kiedy mamy katar, też nie 

czujemy wyraźnie smaku jedzenia.

Hearing, taste and sight – alright!
Author: Marta Maruszczak
Illustrator: Artur Gulewicz

•  Why do insects send scent texts?

•  What is a taste bud?

•  Where can you find your very own GPS?

•  What does an antiaircraft parrot do?

•  Why isn’t an elbow sensitive?

•  Which animal uses its tail as air-conditioning?

•  Why do birds need iron pellets in their ears?

•  When does a dog behave like a compass?

•  Why do schooling fish not crash with each other?

•  How do people and animals receive signals from their environment and from within the body?

You will find the answers to all these questions in this amusingly illustrated book. And in order to better explain how our senses work, we’ve added 
a few simple experiments.

In this series:

rights sold:  Russia, Spain

ages 6-10
hardcover
240 x 280 mm
48 pages

i
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Są sympatyczne, przyjazne i trochę przemądrzałe.  
Wiele z nich nosi okulary i ma słaby wzrok.  

To przede wszystkim one wydobywają 
i sprzedają krotoskałę.  

Żyją w przypominających labirynty 
jaskiniach. Często zapadają  

na sennicę.

SMOKI JASKINIOWE

Fakty i mity o smokach.indd   9

26.02.2020   13:37:53

Mieszkają ponad chmurami. Cenią sobie wolność i porządne 
przygody, dlatego nie mieszkają w jednym miejscu dłużej  

niż kilka dni. Są stale w ruchu i nawet w czasie snu  
latają i się wiercipięcą.

Jedzą 
puchate 
obłoczki.

Śpią 
w pierzastych 

chmurach.

Zlizują zielony 
kolor z tęczy.

Przyjaźnią 
się z dziećmi.

Polują na zbłąkane 
promyki słońca.

Płaczą 
różowymi 

łzami.

SMOKI POWIETRZNE

Fakty i mity o smokach.indd   10

26.02.2020   13:37:55

TRENING 
KAMUFLAŻU

TRENING 
OMIJANIA 
RYCERZY

NAUKA ŚNIENIA

ZAJĘCIA
Z GŁÓWKOWANIA
I GŁOWIENIA SIĘ

LEKCJE SKAŁOZNAWSTWA
w tym podstawy 

wyszukiwania krotoskały

Fakty i mity o smokach.indd   17

26.02.2020   13:38:05

Kiedy smoki kończą 100 lat, mogą zacząć chodzić  

do smoczej szkoły, żeby nauczyć się wszystkiego,  

co szanujący się smok powinien umieć.

PODSTAWY 
MATEMATYKI

Ile mierzy 
litr tęczy?
Zadanie 1

METALOPLASTYKA

WKUWANIE

DEGUSTACJA DŹWIĘKÓW
nauczycielka ocenia smak 

wyśpiewanych przez smoki nut

recytowanie
słowników 

językowych

przepisywanie
słownika 

ortograficznego

uczenie się 
na pamięć 

encyklopedii

SZUKANIE 
DZIURY  

W CAŁYM
odróżnianie  

prawdziwej owcy 
od atrapy

SMOCZA SZKOŁA 

Fakty i mity o smokach.indd   18

26.02.2020   13:38:07

Facts and Rumours about Dragons
Author and illustrator: Nikola Kucharska

The greatest achievement in sugar architecture is a castle constructed with sugar cubes.

FACT OR RUMOUR?

The greatest deposits of funnyrock, a dragon kind of delicacy, can be found close to the Earth’s core.

FACT OR RUMOUR?

A dragon can lick its own elbow.

FACT OR RUMOUR?

This amazing book contains lots of facts an even more rumours about dragons, their habits and life. Find out who invented the codswallop number, 
who dragons play bingo with and what they are taught at school.

ages 6-10
board book
231 x 310 mm
28 pages

i
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Dziki są wszystkożerne, a więc nie muszą przemierzać wielu kilometrów w poszukiwaniu jedzenia. Nie wybrzydzają przy stole, przeciwnie, pałaszują  ze smakiem wszystko, co występuje w pobliżu i w nadmiarze. Jedzą wybiórczo, czyli zawsze zostawiają coś dla innych. Ich sposób odżywiania się oddaje leśnemu ekosystemowi nieocenione usługi. Dziki zjadają choćby wiele zagrażających drzewom szkodników. Czasem jednak – jak każde inteligentne stworzenie – lubią pójść na skróty. Posilają się wtedy na polach pszenicy  albo kukurydzy.

Buchtowisko, czyli 
zryta łakomymi ryjkami 
ziemia, to taki dziczy 
stół. Jest pulchna jak 
dobrze skopany ogródek 
i ułatwia kiełkowanie 
roślin.W dziczej kupie jest sporo 

niestrawionych nasion. 
Dzik, wydalając, rozsiewa je, 
a potem wyrastają z nich  
na przykład wielkie buki!

Starsze dziki są silniejsze i to one ryją w twardszym podłożu. Młodzież ma więc ułatwione zadanie. Cała rodzina wspólnie buchtuje w poszukiwaniu korzonków, bulw roślin i pędraków. Gdy larw owadów jest zbyt dużo, może to zachwiać równowagą lasu. Dziki – leśni ekolodzy – przechodzą wówczas na owadzią dietę i w ten sposób ratują młode drzewka przed zniszczeniem. 

Dziki jedzą między innymi 
żołędzie, orzeszki bukowe, 
bulwy roślin, korzonki, trawy, 
owoce, grzyby (w tym rzadko 
spotykane w Polsce trufle), 
larwy owadów, jaja ptaków, 
małe ssaki i… padlinę.

Tak, dziki zjadają też martwe zwierzęta. Postępując w ten sposób, stają się cenną  dla środowiska naturalnego służbą 
oczyszczania lasów i wspomagają obieg materii w przyrodzie. 

Dziki zmniejszają 
liczebność kleszczy, 
gdyż jedzą gryzonie 
atakowane przez te 
dokuczliwe pajęczaki.    

Różne gatunki zwierząt żyjących stadnie mają swój regulamin, któremu wszyscy członkowie grupy muszą się podporządkować.  

Po co są te zasady? Żeby nie było niepotrzebnych fochów, dąsów i przepychanek. W społeczeństwie dzików raz do roku, 

podczas godów, wyłaniany jest odyniec alfa: najsilniejszy i najmądrzejszy samiec. Ale taki superdzik na ogół nie wtrąca się  

do spraw swojej gromadki. Zamiast tego sprawuje kontrolę nad należącym do niego terytorium, które może być wielkości 

nawet dużego miasta! A kto czuwa nad watahą – stadem dzików – na co dzień? Jedna z loch, czyli dziczych mam.

Stado dzików to rodzina, bo – podobnie jak u słoni – składa się z bliższych i dalszych krewnych. Dziczy klan przeważnie liczy 

od dwudziestu do trzydziestu członków i wraz z innymi rodzinami zamieszkuje wspólny obszar. Takie gromady komunikują się, 

odwiedzają, razem żerują (to znaczy zdobywają i zjadają pożywienie), a nawet łączą siły, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo. 

Przodownica (1) to jedna z mam, czyli 

loch. Zwykle ta najstarsza, najsilniejsza 

i najbardziej doświadczona. To ona wie 

najlepiej, gdzie znaleźć smaczne żołędzie 

albo babrzysko – czyli podmokłe miejsce, 

w którym dziki zażywają kąpieli błotnej. 

Przodownica zna wszystkie leśne i polne 

ścieżki. Tę wiedzę zawdzięcza swojej matce, 

a przekaże ją córkom.

Lochy (2) to dorosłe córki przodownicy, 

które mają już młode. Opiekę nad 

wszystkimi maluchami sprawują wspólnie. 

Karmią też często dzieci swojej siostry 

czy mamy. Podobnie zresztą było kiedyś 

wśród ludzi – cała wioska uczestniczyła 

w wychowywaniu każdego berbecia! 

Loszki (3) stają się dorosłymi pannami, 

gdy kończą sześć miesięcy, ale mamami 

zostają zazwyczaj znacznie później. 

Przygotowują się do tej roli, pilnując 

młodszych braci i sióstr.

Przelatki (4) to dzicze dzieci pomiędzy 

drugim a trzecim rokiem życia. Ta śmieszna 

nazwa pochodzi stąd, że przeleciało im już 

jedno latko. Przelatki można porównać 

do uczniów podstawówki: trzymają się 

starszych, uczą dorosłego życia i pomagają 

w opiece nad młodszym rodzeństwem. 

Gdy minie trochę czasu, podrośnięte 

odyńce dołączą do klubu kawalerów, 

a loszki zostaną w rodzinie pod czujnym 

okiem przodownicy.  

Pasiaki lub inaczej warchlaki (5) to dzicze 

przedszkolaki. Dlaczego tak się nazywają? 

Bo noszą ubranko w paski zwane liberią 

i przypominające nieco elegancki mundurek 

lokaja. Po pierwszej zimie zmienią 

umaszczenie na takie w bardziej jednolitym 

kolorze, a na razie są jeszcze zupełnymi 

bobasami. Ssą mleczko mamy i nie 

odstępują ani na krok ciotek oraz sióstr. 

Wycinki, czyli młode samce, w wieku mniej więcej trzech 

lat odchodzą od rodziny, by wykazać się w męskim gronie 

i zdobyć doświadczenie. Jak to wśród nastolatków bywa, 

ich życie jest pełne przygód i... nauki! Ten okres można 

nazwać przygotowaniem do dziczej matury, bo gdy takiemu 

młodzieńcowi wytną się w końcu szable – budzące szacunek 

dolne kły – reszta stada uważa, że jest już dorosły.   

Pojedynek to odyniec żyjący w pojedynkę, czyli samotnie.  

Około piątego roku życia samiec dzika dochodzi do wniosku,  

że nie potrzebuje już paczki kumpli, z którymi dotąd wesoło 

spędzał czas i stawiał czoło niebezpieczeństwom. Zaczyna 

wówczas nowe, bardziej samodzielne życie. A jeśli mu się 

poszczęści, może zostać szefem całej dziczej watahy. 

Samura, czyli dzikowa babcia, nie może już mieć dzieci,  

więc w myśl dziczych zasad udaje się na emeryturę.  

Zwykle żyje w pewnym oddaleniu od rodziny, w ciszy 

i spokoju. Choć oczywiście wpada czasem pobuchtować  

(czyli poryć sobie w ziemi) z wnuczętami czy pogawędzić 

z córkami.

Nawet pojedynkowi ciąży czasem 

samotność. Taki odyniec zaprzyjaźnia 

się wówczas z drugim samotnikiem, 

na przykład… jeleniem. To korzystny 

układ dla dzika, bo jego czujny 

przyjaciel szybko wyczuwa zagrożenie. 

Jeleń też wychodzi dobrze na tej 

znajomości, gdyż dzik znajduje dużo 

pożywienia i może się nim podzielić. 

Samura to ta locha po lewej, która odpoczywa w błotku, a jednocześnie nie traci z oka bawiących się warchlaków.

The Wild Book of Wild Boar  
and Their Cousins
Author and illustrator: Jola Richter-Magnuszewska

Why is the wild boar a forest ecologist?  
And does it really use a towel to wipe its back 
with after a mud bath? You’ll find answers  
to these and many other questions in this book 
by the fabulous Polish illustrator Jola Richter 
-Magnuszewska. She lives on the edge of  
 a forest and discovers its mysteries every day.

In her marvellous cut-out story, the artist shows the wild boar’s place in the beliefs of our ancestors, its love for its closest relatives (did you  
know that sows sing lullabies to their piglets?), their habits that are surprisingly similar to those of humans (for example, making the bed),  
and their complicated language, which proves the boar’s amazing intelligence. But that’s not all – the boar are accompanied by their cousins,  
like the well-loved warthog or the domestic pig, who is perhaps the cleverest and most sensitive of all animals known to us.

The Wild Book of Wild Boar is a must-have for any environmentalist, both young or (slightly) older. It teaches empathy and respect for all creatures. 
It helps us realise how fascinating and mysterious our animal neighbours are.

ages 6-10
hardcover
240 x 320 mm
48 pages
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Obserwując społeczność mrówek grzybiarek, trudno oprzeć się wrażeniu, że to idealnie funkcjonujący organizm, w którym 
każdy ma swoje miejsce i zadania do wykonania. Głównym pokarmem tych owadów są grzyby hodowane w komorach wielkiego, 

podziemnego gniazda. Do hodowli grzybów potrzeba dużo materiału roślinnego. Odpowiednie rośliny są znajdywane przez 
zwiadowców, którzy zostawiają prowadzący do nich szlak zapachowy. Tym szlakiem idą oddziały dużych mrówek, które tną 
rośliny na poręczne kawałki i transportują do gniazda. By transport był szybki i sprawny, szlaku strzegą jeszcze większe od 

tragarzy robotnice-żołnierze, a robotnice sprzątające oczyszczają go z drobnych przeszkód. Na przenoszonych liściach siedzą 
czasem malutkie robotnice-ochraniarze odganiające pasożytnicze owady, które próbują złożyć jajeczka na ciele tragarza.  
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Rudziki budują 
gniazda na ziemi 

w zagłębieniu 
osłoniętym roślinnością. 

Używają do tego 
zbutwiałych liści, 

włókien roślinnych 
i mchu. Wnętrze 

wyściełają drobnymi 
korzonkami i włosiem.

Gniazda szczygłów, umieszczone wysoko na gałęzi, składają się z drobnych korzonków, źdźbeł trawy i włókien roślinnych przetykanych puchem roś linnym i wełną. Wyściółkę tworzą puch roślinny, włosie, sierść i drobne piórka. 

Słowiki budują gniazda na ziemi lub nisko w krzewach. Używają do tego suchych traw, zdrewniałych łodyg i zbutwiałych liści. 
Wnętrze wyściełają delikatnie  

trawą i korzonkami. 

Gniazda wron ze świeżo ułamanych i gęsto ułożonych gałązek znajdują się wysoko w koronach drzew. Wnętrza wylepione są gliną, iłem, ziemią z dodatkiem trawy i mchu, a wyściełane suchą trawą i sierścią.
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Kopce lęgowe nogali zmiennych to jedne z największych ptasich gniazd. Mierzą nawet 3 metry wysokości i około 10 metrów średnicy. Nogale 
nie są większe od kury, więc ich budowle mają naprawdę imponujący rozmiar. Stożkowe kopce, zbudowane z gałęzi, liści, żwiru i piasku, 
pełnią funkcję inkubatorów. Procesy gnilne, jakie zachodzą pomiędzy warstwami budulca, wytwarzają temperaturę idealną do rozwoju jaj. 
Nogale nie wysiadują więc ich, tylko dbają o odpowiednie warunki do ich rozwoju. Przez cały okres inkubacji nogale kontrolują poziom tempe-
ratury w kopcach i w razie potrzeby dokładają lub odejmują budulca. Pisklęta po wykluciu muszą być na tyle silne, aby samodzielnie wykopać 

kanały, przez które wydostaną się na powierzchnię.

Kolejnymi rekordzistami budującymi jedne z naj-
większych gniazd są warugi. Gniazda tych średniej 
wielkości ptaków ważą nawet 50 kilogramów i mie-
rzą 1,5 metra wysokości i  2 metry średnicy. Para, 
zanim przystąpi do budowy, wybiera odpowiednie 
rozwidlenie gałęzi drzewa. Dolna część gniazda 
składa się z  gałęzi, grubych patyków, liści, piór, 
trzciny, sierści, a  także innych materiałów, które 
warugi akurat znajdą. Po jej wykonaniu i pozosta-
wieniu przestrzeni na szczelinę wejściową ptaki za-
czynają budowę dachu, czyli górnej płaskiej części, 
wykorzystując drobniejsze gałęzie. Na końcu dobu-
dowują około sześćdziesięciocentymetrowy tunel, 
który prowadzi do właściwej komory gniazdowej 

wykładanej wilgotną ziemią.
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Są ptaki, które dla bezpieczeństwa potomstwa zamurowują się w  gnieździe... To dzioborożce, a  dokładnie samice tego gatunku. Dzioborożce budują 
gniazda w opuszczonych dziuplach innych ptaków. Poszukiwania są skrupulatne, bo dzioborożce to duże ptaki (na przykład dzioborożec wielki, widoczny 
na ilustracji, mierzy ponad metr). Po znalezieniu odpowiedniej dziupli samica uszczelnia ją mieszaniną nadtrawionego pokarmu, trocin, błota i własnych 
odchodów. Gdy pozostaje już tylko jeden główny otwór, samica wchodzi do dziupli i zamurowuje się od środka z pomocą samca. Na koniec jest już tylko 
wąska, pionowa szczelina, przez którą samce przez cały okres wylęgu młodych karmią samice. Szczelina służy także do pozbywania się z wnętrza gniazda 
odchodów. Zamurowywanie, dość ryzykowne dla samic, ma chronić je i pisklęta przed atakiem wrogów. Gdy młode wyklują się z jaj, samice tracą większość 
piór, którymi wyścielają gniazda. Po ponad trzech miesiącach, gdy młode są już większe, samce rozkuwają dziuple, uwalniając samice, by następnie znów 

zamurować otwór z pisklętami w środku, umożliwiając im dorastanie w bezpiecznych warunkach.
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Potężne termitiery są budowane przez maleńkie owady – termity. Wszystko zaczyna się od jamki kilka centymetrów pod ziemią, 

wykopanej przez młodą królową i króla. Po złożeniu jaj para królewska opiekuje się potomstwem. Młode termity szybko przejmują 

obowiązki – opiekują się młodszym rodzeństwem, kopią nowe korytarze i komory, przynoszą pokarm, czyli drewno, liście i trawę. 

Z przeżutego drewna z dodatkiem odchodów zakładają w komorach wokół komory królewskiej ogródki grzybowe (dotyczy to termitów 

z rodzaju Macrotermes), a z tego samego materiału z dodatkiem ziemi budują ściany termitiery, które po wyschnięciu na słońcu stają się 

twarde jak skała. Królowa składa więcej jaj i jej odwłok bardzo się powiększa. 
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Termitiera jest rozbudowywana do góry. Nad komorami powstają puste przestrzenie, a w grubych ścianach wąziutkie kanały wentylacyjne tuż 

przy powierzchni, gdzie powietrze się schładza i odświeża (pozbywa nadmiaru dwutlenku węgla). Dzięki temu we wnętrzu gniazda występują 

się małe wahania temperatury, ale na ogół utrzymuje się ona na poziomie 30 stopni Celsjusza. Termitiera rośnie początkowo powoli, potem coraz 

szybciej. Po dwóch, trzech latach pojawiają się w niej żołnierze o dużych głowach i silnych żuwaczkach, a kilka lat później skrzydlate młode królowe 

i królowie, którzy polecą w lot godowy i założą własne termitiery. Termitiera może rosnąć przez kilkadziesiąt lat, osiągnąć wysokość kilku metrów 

i mieć kilka milionów mieszkańców. Kształty termitier są bardzo różne i specyficzne dla gatunku termita (istnieje ponad 1000 gatunków budujących 

termitiery). Wąskie i długie budowle termitów kompasowych ustawione są zawsze w kierunku północ–południe, co bardzo pomaga w utrzymaniu 

właściwej temperatury wewnątrz. Rano szeroka ściana skierowana na wschód szybko ogrzewa termitierę po zimnej nocy. W południe słońce pada 

na wąską ścianę, dzięki czemu nie jest zbyt gorąco, a wieczorem zachodnia ściana nagrzewa się na noc. 
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What Do Animals Build?
Author and illustrator: Emilia Dziubak

Animals are real masters of architecture! In her amazing atlas, Emilia Dziubak presents their most interesting achievements: over-ground  
and underground constructions, houses on water and underwater, detached houses and studio flats, housing estates, mobile and temporary  
homes. Among many different examples, readers will learn about nests sewn by tailorbirds, nests made from saliva, nest mounds of the  
orange-footed scrubfowl (among the largest bird-made constructions), the pantries of acorn woodpeckers, the large construction of the sociable 
weaver, the huts of the Vogelkop bowerbird, paper nests of the common wasp, hives of bees and other insects, ant mounds and also bridges and rafts  
of army ants, termite mounds, traps made by spiders, the bedsits of caddisfly larvae, complex burrows made by mole rats, beaver dams and mole 
tunnels.  

rights sold: Czech Republic

ages 6-10
hardcover
280 x 340 mm
64 pages
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Widzę, że wspólne zabawy nigdy się nie kończą.
Dorośli nie zawsze są w stanie nam, dzieciakom, dotrzymać tempa. 

Jesteśmy wulkanami energii! A oni, no cóż, czasami są zmęczeni.

Tacie właśnie coś strzyknęło w plecach i nie może się wyprostować!

Znajdź maść na bolące plecy. A jeśli masz ochotę, dodatkowo 

poszukaj brakującego elementu toru samochodowego.

Opowiem ci mamo co robia dorosli_SKL_28str_2020.indd   26-27
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Widzę, Haniu, że was na śniadanie dorośli przede wszystkim piją dużo kawy. 
W wielu domach 7 rano to pora śniadania.  Adamie, jak ono u was wygląda? 

U nas tata je dwa śniadania. Najpierw swoje,  a potem mama nakłada mu to, czego my nie zjemy. Śmiejemy się, że tata jest jak odkurzacz.

Policz, ile widzisz maskotek dinozaurów. 

Mama chyba jest na diecie, bo zamiast jeść różne warzywa i owoce, nosi je na twarzy.
Spójrz na ilustrację i przypomnij, jaki zawód wykonuje mama Hani i Janka.
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W parku wodnym są baseny, płytkie brodziki, gorące jacuzzi 

z bąbelkami i zakręcone zjeżdżalnie. Dorośli, chociaż nie mają 

skrzydełek albo kółek do pływania, bawią się jak dzieci,  

na przykład skaczą „na bombę”. Porządku i bezpieczeństwa 

pilnują ratownicy. Nam zdarza się niekiedy zapomnieć slipek, 

tak bardzo spieszymy się do wody.

Biuro rzeczy znalezionych to miejsce, do którego trafiają 

wszystkie przedmioty zostawione na terenie parku wodnego.  

Zobacz, które mogą się przydać na basenie, a które zupełnie 

tu nie pasują. Co się dzieje w maszynowni?

Opowiem ci mamo co robia dorosli_SKL_28str_2020.indd   18-19
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W parku wodnym są baseny, płytkie brodziki, gorące jacuzzi z bąbelkami i zakręcone zjeżdżalnie. Dorośli, chociaż nie mają skrzydełek albo kółek do pływania, bawią się jak dzieci,  na przykład skaczą „na bombę”. Porządku i bezpieczeństwa pilnują ratownicy. Nam zdarza się niekiedy zapomnieć slipek, tak bardzo spieszymy się do wody.

Biuro rzeczy znalezionych to miejsce, do którego trafiają wszystkie przedmioty zostawione na terenie parku wodnego.  Zobacz, które mogą się przydać na basenie, a które zupełnie tu nie pasują. Co się dzieje w maszynowni?
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Join us in watching the “What Adults Do” programme. In order to discover what it’s like to be an adult, we’ll follow a number of families as they go 
about their daily chores and enjoy their free time. Our guides are the best observers you could possibly wish for, namely children. Do adults catch 
raindrops on their tongues when it rains? They’re allowed to stay up late – but what do they do in the evenings? What sort of fuss can break out 
over breakfast? 

With this book full of detailed and amusing illustrations, you’ll not only enjoy yourself, but also solve tasks that improve alertness and develop 
storytelling abilities. Let’s find out if adults have anything child-like about them!  

 Let Me Tell You, Mom, What Adults Do
Authors: Katarzyna Lajborek, Przemysław Liput
Illustrator: Przemysław Liput

ages 6-10
board book
200 x 280 mm
28 pages
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dobrym pomysłem. Miał pomagać jej w rozmo wach z dziećmi, 
a tymczasem – proszę!

– O zazdrości mieliśmy mówić dopiero za miesiąc. – Pani Miłka 
zajrzała do notatek.

– To niech pani powie to Rozalce! – niespo dziewanie wybuchnął 
Grześ. – Ja już nie mam sił!

Leżące na kolorowych materacach przedszkolaki ponownie zachi-
chotały. Pani Miłka po prawiła opadającą na czoło grzywkę. Robi ła 
tak zawsze, gdy nie była pewna, jak się zachować. Zosia, Rozalka 

i inne dziewczynki próbowały ją czasami naśladować, ale chłopaki 
twierdziły, że nie wyglądają wtedy tak samo ładnie, jak pani Miłka. 
Strasznie to je złościło.

– Mam wytłumaczyć, co to jest zazdrość? – zapytała pa ni Miłka. 
– Czy to, że dzisiaj nie czas na rozmowę o niej?

– Co to jest zazdrość, to dobrze wiemy! – prychnął rezolutny 
Bodzio.

– Co? – zawołały chórem Zosia, Rozalka i po zostałe dziewczynki.

Tylko bez calowania 2020_sklad_64.indd   20-21
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– Dość! – powiedziała pan
i Miłka. – Jeżeli zamierzaci

e kłócić się 

z powodu moich włosów, t
o pójdę do fryzjera.

– Mojego nie polecam – m
ruknął Rafałek.

Stojący w kącie pajacyk zac
hichotał. Pani Miłka zerkn

ęła na nie-

go z gniewem. Tak ma wyg
 lądać pomoc?!

– Uwaga! – zarządziła pani
 Miłka. – Zamiast się kłócić

, przepro-

wadzimy gimnastykę.

– A kto ją będzie prowadzi
ł? – spytał zza tablicy Bodz

io. – Zno-

wu ten pajac?

– Tylko nie pajac! – rozgnie
wał się pajacyk.

Pani Miłka poczuła, że jesz
cze chwila, a wybuchnie. Po

stanowiła 

jednak za wszelką cenę się 
opanować.

– Ja poprowadzę gimnasty
kę – oświadczyła ze spoko

jem. – Ale 

wcześniej Bodzio wytłuma
czy, czym go rozgniewałam

.

Bodzio wzruszył ramionam
i. Nikt tego jednak nie zau

ważył, bo 

przecież tablica nie jest prz
eźroczysta.

– Na ucho, bo to tylko na
sza sprawa – ciąg nęła pan

i Miłka. 

– Ale bardzo ważna. Dzięk
i te mu, że Bodzio powie m

i, czym 

go rozgniewa łam, będę mo
gła poprawić w przyszłośc

i swoje 

zachowanie.
– Ja wiem, ja wiem! – krzy

knęła milcząca dotąd Zo-

sia. – On  jest  rozgniewany
, bo pani przyprowa-

dziła do nas pa jacyka!

– Grupa starszaków jest piętro wyżej – ode zwał się wreszcie re-
zolutny Bodzio. – Ale chyba jest pani trochę przerośnięta.

– Nie, nie, ja nie do starszaków… – zmieszała się pani Miłka. – 
A właściwie i do starszaków, i do was wszystkich. Będę tu przycho-
dziła opowiadać dzieciom o różnych uczuciach.

– O rany! – Grześ się skrzywił. – Znowu coś dla bab!
– Nie dla „bab” – krzyknęła rozzłoszczona Zo sia – tylko dla „ko-

biet”!

– Możemy podglądać panią Miłkę.

Zosia zerknęła na Rozalkę ze zdumieniem. Podglądać panią Miłkę?!

– Spróbujemy podpatrzyć, jak pani Miłka poprawia grzywkę – 

wyjaśniła Rozalka. – Chłopaki mówią, że robi to ładniej niż my. 

Pew nie w jakiś specjalny sposób.

Just No Kissing, or How to Cope 
with Emotions
Author: Grzegorz Kasdepke
Illustrator: Paulina Daniluk

New edition of Grzegorz Kasdepke’s bestselling book series on emotions.

Miss Milka, a teacher with a special task to do, arrives at the kindergarten. 

Her job is to talk to children about emotions. This won’t be easy, even though she’s brought along an unusual helper – a puppet. Rosalie’s kisses,  
envy about a fringe, Buddy’s anger and some disgusting, overcooked leek are just some of the problems Miss Milka will have to face up to...

Just No Kissing, or How to Cope with Emotions is a collection of amusing stories about emotions like longing, shame, a sense of injustice, and envy.  
Each story is followed by a description of a particular emotion and practical advice for children and adults.

i
ages 6-10
hardcover
195 x 254 mm
64 pages
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PISMO EGIPSKIE Tajemnicze hieroglify

Jedną z największych tajemnic, z którą naukowcy próbowali  

sobie poradzić przez wiele wieków, były egipskie hieroglify.

Tego niezwykłego pisma obrazkowego używano przez prawie 3,5 tysiąca 

lat. Wydawałoby się, że to najłatwiejszy system pisma na świecie – bo przecież 

wszystko widać… jak na obrazku. Nic z tych rzeczy! Reguł, które trzeba by by-

ło poznać, żeby rozszyfrować napisy w korytarzach piramid, na papirusach czy 

wielkich obeliskach, jest tyle, że wygląda to prawie jak brak zasad. Niektórymi 

hieroglifami zapisywane były głoski, innymi sylaby, a jeszcze innymi całe słowa. 

I tak jeden z ptaszków oznaczał po prostu ptaka, inny, różniący się od tego pierw-

szego tylko dziobem, jedno z bóstw, a na przykład sowa – zaledwie głoskę „a”. 

Były też hieroglify, które same w sobie nie miały żadnego znaczenia – nadawały 

za to sens znaczkowi wyrytemu obok, na przykład symbolizując młodość danej 

osoby. Jedne linijki czytało się z lewej do prawej, inne odwrotnie. Nie brakowało 

też takich, które trzeba było odczytywać z góry na dół. Istniało ponad 6 tysięcy 

hieroglifów, czyli pojedynczych rysuneczków. Żeby się ich nauczyć, potrzeba było 

wielu lat. Dlatego nawet wykształceni ludzie nie pisali hieroglifami osobiście –  

mieli do tego skrybów. Skrybowie chodzili przez pięć lat do szkoły, a przez kolej-

ne pięć praktykowali w świątyni lub urzędzie. Dopiero potem zdawali skompliko-

wany egzamin. Najczęściej zawód ten przechodził z ojca na syna.

Pisanie hieroglifami zabie-

rało mnóstwo czasu. Dlatego 

kapłani, chcący zapisywać co-

raz więcej i szybciej, powoli 

zastępowali je innymi, prost-

szymi znakami, które często 

łączyły się ze sobą – jak dzisiaj 

litery tworzące wyrazy. Znaki 

nazywano hieratyką – czyli 

pismem kapłańskim. Służyło 

ono głównie do zapisywania 

świętych tekstów na papirusie 

i w kamieniu.

Hieratyka nie przyjęła się jednak 

w prostych tekstach, notatkach czy 

listach towarów robionych przez kup-

ców. Stworzyli oni swój własny system 

znaków, zwany demotyką, czyli pi-

smem ludowym. Okazało się ono tak 

wygodne, że stopniowo zaczęto zapi-

sywać nim także akta prawne, teksty 

naukowe, wiersze, a w końcu nawet 

modlitwy. Demotyką pisano zawsze 

w tę samą stronę: od prawej do lewej 

(czyli odwrotnie niż my dzisiaj).
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Żeglarze i gimnastycy
Ponad sto lat później balony nagle stały się jednak bardzo potrzebne. W czasie 

wojny francusko-pruskiej w 1870 roku właśnie nimi wysyłano listy z oblężonego 
Paryża. Poczta nie mogła się z niego wydostać, nie jeździły pociągi… Zaczęto więc 
konstruować w tajemnicy balony pocztowe. Udało się wysłać je 66 razy. Kiero-
wali nimi ochotnicy, szkoleni w ekspresowym tempie. Dużo było wśród nich że-
glarzy, którzy umieli radzić sobie z wiatrem, rozpoznawać strony świata, czytać 
mapy itp. Ceniono też gimnastyków z racji ich drobnej postury – nie obciążali 
nadmiernie balonów, dzięki czemu można było przewieźć więcej listów. Z notatek 
z jednego z lotów wynika, że trwał on 3 godziny, w koszu było dwóch pilotów, 
korespondencja rządowa i wojskowa oraz osiem gołębi pocztowych, które miały 
wrócić do Paryża z meldunkami. Balon szczęśliwie wylądował w Belgii. A gołębie 
stały się bardzo ważne dla komunikacji oblężonego miasta z resztą kraju – ale 
o tym już wiesz ze strony 80.

Poczta balonowa

         Pierwsze loty balonów  
wypełnionych gorącym powietrzem  

z załogą – najpierw złożoną z kaczki, koguta  
i barana, a miesiąc później już z ludzi – odbyły się  
we Francji jesienią 1783 roku. 15 miesięcy później, 

w styczniu 1785 roku, po raz pierwszy przesłano 
 balonem listy z Anglii do Francji.

Balon, który wystartował z Dover – angielskiej miejscowości nadmorskiej – 
wylądował zgodnie z planem w pobliżu Calais, czyli 34 kilometry dalej, po drugiej 
stronie kanału La Manche. Listy zabrano stamtąd na najbliższą pocztę, a potem 
rozwieziono do adresatów.

Wydawało się, że metoda ta ma za wiele wad, żeby naprawdę mogła służyć 
do przekazywania listów. Balony często zmieniały kierunek, nagle pchnięte wia-
trem, i lądowały daleko od miejsca, w które miały dotrzeć. Małe balony bezzało-
gowe czasami wplątywały się w gałęzie wysoko na drzewach – a wtedy listy nigdy 
nie trafiały do adresatów.
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Na czterech łapach

Na przełomie XIX i XX wieku na Alasce, czyli w najbardziej 

wysuniętym na północ, śnieżnym i zimnym stanie USA, 

zapanowała prawdziwa gorączka złota. Odkryto tam złoża 

tego metalu i ludzie z innych rejonów Ameryki jechali 

w nieprzyjazne rejony, licząc na szybki zarobek.

Alaska nie była przygotowana na tylu nowych mieszkańców, zwłaszcza w głębi 

lądu, daleko od brzegu morza, gdzie nie było dróg, a klimat był najsurowszy. Od 

października do maja w niektóre rejony nie docierała poczta. Ludzie pracujący 

w kopalniach złota czekali jednak na listy i znaleźli sposób, żeby je przewozić 

setki kilometrów po śniegu. Z pomocą przyszedł pies, najlepszy przyjaciel czło-

wieka. Psie zaprzęgi szybko pokonywały ogromne odległości. W ciągu dnia po-

trafiły przejechać z ciężkim ładunkiem ponad 80 kilometrów, a z nieobciążonymi 

saniami nawet 180 kilometrów.

Psia poczta kursowała regularnie od 1910 do 1930 roku. Potem psy zastąpiono 

małymi samolotami.

Rudolf i jego paczka
W ostatnich latach XIX wieku uruchomiono na Alasce pocztę reniferową. Re-

nifery sprawdziły się już, ciągnąc sanie z narzędziami dla górników, wydobywa-

jących złoto – zaczęto więc wykorzystywać je do dowożenia przesyłek.

Pierwsza trasa pokonywana przez renifery miała 380 kilometrów i prowadziła 

z Saint Michael do Kotzebue. Po drodze ustawiono przystanki – podobnie jak 

w starożytnym Rzymie. Co 50–70 kilometrów można było wymienić renifery ze 

swojego zaprzęgu na inne, wypoczęte. Te wyczerpane biegiem wyprzęgano z sań 

i zostawiano pod opieką pracowników stacji, którzy potem oddawali je kolejnemu 

listonoszowi.

Dzięki wprowadzeniu poczty reniferowej przesyłki z miasta Circle do leżącego 

1400 kilometrów dalej Juneau szły sześć dni.

Sanie, nazywane pulka, zabierały jednorazowo 100–150 kilogramów przesyłek.

Renifery nie były idealnymi „listonoszami”. Nie są one ani tak szybkie, ani tak 

wytrzymałe jak konie i psy. Zaprzęg z 20 reniferami pokonuje dziennie nie więcej 

niż 25 kilometrów, czyli kilka razy mniej niż ten, który ciągną psy. Renifery miały 

jednak ogromną zaletę: nie trzeba było pakować na sanie jedzenia dla nich, bo 

same znajdowały w czasie postoju mchy, grzyby, liście czy porosty.

Hello! A History of Communication
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Smoke signals, tam-tams, mysterious symbols carved in stone, knots tied on a string, sealed envelopes shot out from a cannon or sent by pigeon  
or… camel post.

For thousands of years people have tried to communicate with others, be it in the room next door, on another hemisphere or even another planet.  
The story of communication is just fascinating, amusing and full of accidents that made ground-breaking inventions happen.
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