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Ekologia na co dzień : zestaw edukacyjny. – [Pobiedziska] : [drukarz nieznany], [2021]. 

Zestaw zafoliowanych plansz formatu A3, karty pracy, płyta

CD. Całość w trwałej teczce.

Pomoc dydaktyczna "Ekologia na co dzień" została

opracowana jako materiał dydaktyczny przybliżający treści z

zakresu wychowania przyrodniczego.

Sygnatura: 32144 



Smog : zagrożenie dla zdrowia czy moda na ekologię? / Henryk Mazurek. – Warszawa : ITEM 

Publishing, 2018. 

Co roku w okresie jesienno-zimowym powraca temat smogu,

który jest problemem zarówno dużych, jak i małych miast.

Czy to przejściowa moda związana z ekologią, czy realne

zagrożenie spowodowane obecnością szkodliwych substancji

w powietrzu? I wreszcie – czy możemy coś zrobić, by się

ochronić przed smogiem?

Sygnatura: 31668 



Sekretne życie drzew / Peter Wohlleben ; tł. Ewa Kochanowska. – Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2016.

W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które

porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą

się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych

sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i

pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Leśniczy Peter

Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających

zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań

naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej

pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie

znamy.

Sygnatura: 30402



Gang Fajniaków i miasto marzeń : bycie eko jest fajne! / Marcin Przewoźniak ; zilustrowała 

Małgorzata Detner. – Warszawa : Zielona Sowa, 2020. 

Dzieci wciąż słyszą, że warto być "eko", że trzeba dbać o naszą
planetę. Ale jak im wyjaśnić , co to oznacza? Jak zachęcić je do
działania? Najlepiej poprzez wspólne czytanie!

Pomogą w tym opowieści o przygodach Gangu Fajniaków.
Poznajcie przyjaciół obdarzonych supermocami. Sa to: chmurka,
kropelka, słońce, drzewa, ważka, foka i piesek. Wszyscy razem
pomagają naturze, a pewien psotnik stale im w tym przeszkadza...

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, aktorka telewizyjna, teatralna
i filmowa. Uwielbiana przez widzów Grażynka Lubicz z
popularnej telenoweli "Klan". Prywatnie mama pięciorga dzieci:
Antka, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego oraz babcia małego
Józefa, któremu uwielbia czytać bajki na dobranoc.

Sygnatura: 31949



Zmora z komina / tekst Tomasz Siwiec ; ilustracje Alicja Gadomska. – Poznań : Wydawnictwo 

Biobooks, copyright 2017.

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na widok kominiarza

ludzie łapią się za guziki? Zapewne powiecie, że ma to

przynieść szczęście. Owszem, jest w tym ziarnko prawdy. Na

przykład w zeszłym tygodniu chwyciłem guzik na widok

osmolonego kominiarza i od razu przeszła mi czkawka.

Jednak z punktu widzenia kominiarza nie chodzi tylko o

szczęście...Dlatego opowiem Wam o pewnej zmorze z komina.

Nazywa się smog i jest bardzo groźna.

Sygnatura: 30849



Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych / Diana Trzcińska, Joanna Sylwia 

Kierzkowska. – Warszawa : Difin, 2020.

Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia

bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną,

zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość

o znaczeniu normatywnym. Nowością przeprowadzonych

badań odzwierciedlonych w niniejszej publikacji są rozważania

dotyczące tytułowego zagadnienia w odniesieniu do zadań

podmiotów, którym ustawodawca wyznaczył szczególną rolę

w realizacji zadań publicznych.

Sygnatura: 31812



Drzewa / Piotr Socha, Wojciech Grajkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 2018. 

Odwiedź niezwykły świat drzew. Zobacz, kto w nich mieszka,

kto je zjada, kto przenosi ich nasiona. Obejrzyj te najwyższe,

najstarsze i najgrubsze. Spotkaj entów, Adama i Ewę, Robin

Hooda i Buddę. Przyjrzyj się pracy drwala i zobacz, jakie

budowle, instrumenty i wehikuły można zrobić z drewna.

Poznaj drzewo życia, drzewo ludojada i święty figowiec.

Zajrzyj do lasu. Zapuść się w puszczę.

Sygnatura: 32145



Śmieci : najbardziej uciążliwy problem na świecie! / Gerda Raidt ; tłumaczenie Katarzyna Łakomik. –

Warszawa : Wydawnictwo Babaryba, 2019.

Żyjemy w czasach nadprodukcji i konsumpcjonizmu - ciągle

kupujemy za dużo. Do tego dochodzi jednorazowy plastik,

którego wytwarzamy i zużywamy miliony ton rocznie. A

plastik to tworzywo sztuczne, które się niemal nie rozkłada.

Jednym słowem wytwarzamy przeogromną ilość śmieci. Z

książki "Śmieci" dowiecie się nie tylko wszystkiego o

śmieciach, ale też odkryjecie, jak skutecznie walczyć z ich

nadmiarem, tak by uchronić naszą Ziemię przed ekologiczną

katastrofą!

Sygnatura: 32146
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