
 

 

 

Przyroda rozkwita, w oczach pięknieje, zatem warto poznać ją bliżej. 

 

Zapraszam do krainy książek przyrodniczych. 

Każdy miłośnik przyrody znajdzie w literaturze coś dla siebie. Można 

sięgnąć po powieści czy opowiadania, felietony, gdzie przyroda jest ważną 

częścią książki. Można wybrać książki popularnonaukowe, przedstawiające 

wiedzę naukową o przyrodzie w sposób zrozumiały dla każdego czytelnika.  

Czytelnikom ze starszych klas polecam  „Dwanaście srok za ogon” 

Stanisława Łubieńskiego. Autor jest zapalonym ptasiarzem i w swoich 

felietonach opisuje własne doświadczenia z wypraw ornitologicznych, 

przygodach swoich i innych ornitologów. Z pasją opowiada o świecie ptaków, 

ich zwyczajach, środowiskach w których żyją. Książka napisana jest pięknym 

stylem, a treść pełna jest szacunku dla przyrody. 

 

 

Warto przeczytać książkę –„Wilk zwany Romeo”- Nicka Jansa. Autor, 

przez wiele lat mieszkający w dzikich ostępach Alaski, opowiada historię 

niezwykłego wilka, który zaprzyjaźnił się z ludźmi i psami. Nick Jans pięknie 

pisze o fascynującym świecie pięknych i inteligentnych zwierząt. Zwraca uwagę 

czytelników na bogactwo ich uczuć i emocji. 

  



 

 

 

 

Warta przeczytania i obejrzenia jest książka wydana przez Przegląd 

Readers Digest  „Na tropach sekretów przyrody”. Została oparta na nowych 

teoriach na temat zwyczajów zwierząt. Pokazuje,  że zwierzęta potrafią działać 

racjonalnie, podejmować decyzje i są zdolne do dokonywania wyborów.  

Potrafią uczyć się od innych zwierząt i przekazywać swoje doświadczenia 

przedstawicielom własnego gatunku. Książka jest pięknie wydana i zawiera 

wiele pięknych ilustracji oraz zdjęć. 

 

 

Młodszym czytelnikom polecam książkę Jana Grabowskiego „Puc,  

Bursztyn i goście”.  Znajdziecie tam przygodę,  humor i zwariowane perypetie 

sympatycznych psiaków. Książka jest pięknie ilustrowana przez K. Sopoćko. Na 

pewno polubicie wesołe pieski wiejskie i ich nowych znajomych z miasta.   

Polecam niezwykłą  książkę - „Opowieści o zwierzętach, które zmieniły 

świat” G.L. Marvela. Autor opisuje w niej prawdziwe historie zwierząt,  które 

ratowały ludziom życie lub dokonywały innych ważnych czynów. Jednym z 

nich był słoń Ning Nong, który przeczuł zbliżające się tsunami  

i uratował małą dziewczynkę, przenosząc ja w bezpieczne miejsce. Innych 

historii nie zdradzę, przeczytajcie sami. 



 

 

 

 

W naszej szkolnej bibliotece mamy na półkach wiele bardzo ciekawych 

książek przyrodniczych: opowiadań, powieści oraz pięknie ilustrowanych 

albumów i  poradników przyrodniczych. Mamy nadzieje , że niedługo się 

spotkamy i odwiedzicie naszą szkolną bibliotekę. 

 

Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy serdecznie  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


