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Chciejosztuczki. Książka zakazana
przez Chciejokorp

A. Studziński

Mania uwielbia zabawki. A najbardziej plastikowe kucyki, na których punkcie ma małego bzika. Małego?
To za mało powiedziane! Wszystko zmieni się jednak, kiedy w opakowaniu po nowym koniku znajdzie coś
jeszcze…
Uwaga! Ku zgrozie szefa Chciejokorpu, książka ta demaskuje najczęstsze sztuczki marketingowe
stosowane w sklepach!
Fałszywe promocje, ceny zakończone na „99”, gratisy, reklamy, zbieractwo… Niech Twoje dziecko nie da
się nabrać na manipulacje podstępnych chciejognomów!
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Kiedyś i dziś. Ta niezwykła muzyka!

I. Barsotti

Kiedyś i dziś. Ta niezwykła muzyka! to książka dedykowana dzieciom, która jest swoistym przewodnikiem
po świecie muzyki, zarówno tej współczesnej, jak i dawnej. Dzięki tej książce dzieci poznają m.in.
starożytne instrumenty, dowiedzą się, jaka muzyka była popularna w czasach średniowiecza, baroku,
klasycyzmu czy romantyzmu. Całość bogato ilustrowana
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Zwierzęta wokół nas. Encyklopedia
ilustrowana

Zwierzęta wokół nas. Encyklopedia ilustrowana to książka, z którą można wybrać się w niezwykłą podróż
do świata zwierząt. Pola, łąki, rzeki czy ogrody są zamieszkane przez wiele gatunków ssaków, ptaków,
gadów, płazów czy ryb. Każde zwierzę zostało pokazane na zdjęciu oraz opisane. Ciekawe teksty i piękna
szata graficzna powodują, że nie sposób oderwać się od tej książki.
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Co? Jak? Dlaczego? Starożytna
Grecja

Rewelacyjna seria popularnonaukowa dla dzieci. Mali mieszkańcy dawnych epok: czasów
prehistorycznych, starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, średniowiecza, renesansu – oprowadzają swoich
rówieśników-czytelników po świecie, w którym żyli. napisana specjalnie dla najmłodszych, fantastycznie
zilustrowana retrospektywna podróż po kulturze, zwyczajach, tradycji, społeczeństwie, sposobie życia
w dawnych epokach. Takiego ujęcia w polskiej literaturze popularnonaukowej dla dzieci jeszcze nie było.
Mówi się, że Grecja jest kolebką cywilizacji europejskiej. To tu zrodziły się demokracja i filozofia. Tu
rozwijały się imponująca architektura, sztuka, teatr i bogata literatura. Mitologia grecka inspiruje i
pobudza wyobraźnię artystów do dziś. Umiłowanie piękna, harmonii ludzkiego ciała, igrzyska olimpijskie.
Grecja… to coś więcej niż nazwa państwa. Nie można nie poznać jej historii, bo to historia nas
wszystkich.
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Co? Jak? Dlaczego? Starożytny Rzym

Rewelacyjna seria popularnonaukowa dla dzieci. Mali mieszkańcy dawnych epok: czasów
prehistorycznych, starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, średniowiecza, renesansu – oprowadzają swoich
rówieśników-czytelników po świecie, w którym żyli. napisana specjalnie dla najmłodszych, fantastycznie
zilustrowana retrospektywna podróż po kulturze, zwyczajach, tradycji, społeczeństwie, sposobie życia
w dawnych epokach. Takiego ujęcia w polskiej literaturze popularnonaukowej dla dzieci jeszcze nie było.
Rzym to miasto z bogatą tradycją i pięknymi zabytkami będącymi pozostałością starożytnej cywilizacji.
Mieszkańcy dawnego imperium spotykali się na Forum Romanum, będącym ośrodkiem życia religijnego i
politycznego, budowali nowe szlaki handlowe, świątynie, domy i insule, będące przodkami późniejszych
kamienic czynszowych, drogi, mosty i akwedukty. Mieszkańcy Rzymu chętnie też dekorowali swoje
domostwa freskami, mozaikami, rzeźbami czy wymyślnymi żyrandolami. Dużą wagę przykładali również
do nauki, ale także ucztowali, chętnie bywali na przedstawieniach teatralnych, wyścigach konnych i
walkach gladiatorów.
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Polska. Nasz kraj

Atlas dzieci świata

Polska to seria książek dla dzieci, w których w bardzo przystępny sposób opisano ważne zagadnienia
dotyczące polskiej administracji, władz państwowych, instytucji, a także zaprezentowano sylwetki
najwybitniejszych Polaków, którzy zapisali się w historii naszego kraju. W książce Polska. Nasz kraj
można znaleźć informacje na temat powstania państwa polskiego, nazwy, symboli narodowych, a także
władz państwowych. Zaprezentowano tu również różne regiony Polski i miasta oraz ojczystą przyrodę.
Ponadto poruszono w niej temat wiary, tradycji i obyczajów, a także roli Polski jako partnera Europy
i świata, jak również wątek sportów narodowych, kuchni, literatury, kultury, sztuki oraz nauki.

Atlas dzieci świata to książka dedykowana mniejszym dzieciom, w której przewodnikami są młodzi
mieszkańcy różnych krajów i kontynentów. Prezentują oni swoim czytelnikom-rówieśnikom kulturę
swojego kraju, charakterystyczne potrawy, najbardziej znane budowle i tradycje. Dodatkowym walorem
książki są kolorowe ilustracje.
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