
Cześć! Mam na imię Tobiasz i opowiem ci o tym, jak nam idzie. 
Przeczytaj, proszę [książkę], a potem mi napisz, jak idzie tobie. Albo jeszcze 
lepiej: odwiedź nas. Nietrudno do nas dotrzeć. Najlepiej przyjechać pociągiem 
o wpół do szóstej, wtedy zazwyczaj jesteśmy wszyscy w domu: 
ja, Jonasz, mama i tato. Jak będziesz wysiadać z pociągu, 
to trzeba przejść przez zebrę, potem przez park, 
za szkołą skręcić w lewo i już: duży, czerwony dom, 
tuż obok tego zielonego…

Kto pierwszy, ten lepszy! 
Na pewno masz w domu kostkę do gry, 
a pionki możesz zrobić z różnych rzeczy. 
Gotowi? START!

TERE, czyli „dzień dobry” i „cześć”

START

Czerwone 
światło, 
czekasz 
kolejkę

Wstąp  
do muzeum 
zabawek, 
czekasz 
2 kolejki

Przestraszyłeś 
się białego 

psa. Cofnij się 
o 3 pola

Zrób głupią 
minę i rzuć 

kostką 
jeszcze raz

Zeskanuj kod

Zła droga, 
cofnij się 
o 3 pola

Podskocz 
3 razy 

i klaśnij 
5 razy

AAAA! 
Wracasz 
na start

Masz 
szczęście, 
przeskocz 

3 pola 

META

Te i inne książki kupisz w sklepie internetowym 
wydawnictwa: www.wydawnictwo-widnokrąg.pl

redakcja: kontakt@wydawnictwo-widnokrag.pl
sklep: ksiegarnia@wydawnictwo-widnokrag.pl

Znajdź nas na: 

 facebook.com/wydawnictwowidnokrag

 wydawnictwo_widnokrag

Jakiś tekst może????
KATALOG WYDAWNICZY 

2018?



Remek maRzyciel

Tekst i ilustracje: Anne Crausaz

Wzruszająca historia małego ślimaka, 
który jest odrobinę znudzony wolnym 
biegiem swojego życia. Pragnie 
dynamicznej odmiany, by jego  
życie było lepsze, bardziej kolorowe, 
zaskakujące… I ma naprawdę  
szalone pomysły!

52 TyGODNie

Tekst i ilustracje: Anne Crausaz

Wyjątkowy album ptaków.  
Jeden rok, pięćdziesiąt dwa  
tygodnie. Jedna jabłoń, na której 
gałęzi każdego tygodnia przysiada 
inny ptak, by opowiedzieć nam 
o swoich zwyczajach. Pory roku 
przemijają, ptaki zaś przylatują  
i odlatują... ukazując dziecku  
istotę przemijania i pór roku.

JA, JONASZ I CAŁA RESZTA

Tekst: Anti Saar
ilustracje: Alvar Jaakson

Pięcioletni Tobiasz, mieszka z mamą, 
tatą i młodszym bratem Jonaszem 
w Tartu w Estonii. Opowiada o tym, 
jak się mają sprawy u nich w domu 
– jak się u nich gotuje, je, opowiada 
historie (najlepsze są te straszne), 
podróżuje, chodzi spać i wiele więcej. 
I to jak opowiada! 

Bajki la FONTaiNe | FaBleS

Tekst: Jean de La Fontaine
ilustracje: praca zbiorowa

Wyjątkowe wydanie ośmiu bajek 
Jeana de La Fontaine’a – wybitnego 
przedstawiciela francuskiego 
klasycyzmu. Kruk i lis, Wilk i bocian, 
Żółw i zając to tylko niektóre utwory 
zawarte w tej niezwykłej książce. 
Wszystkie teksty w oryginale 
francuskim i w doskonałych  
polskich tłumaczeniach.

iDOl. 
MIKOŁAJ KOPERNIK

Tekst: Marta Kowerko-Urbańczyk
ilustracje: Justyna Styszyńska

Zajrzyj do pracowni  
jednego z największych  
astronomów  
wszechczasów. 

Seria książek interaktywnych. Każdy zeszyt zawiera naklejki, propozycje zadań 
i ćwiczeń – wykonując je, dzieci poznają osiągnięcia i kulisy pracy wybitnych 
naukowców, ludzi kultury i sztuki, którzy mogą być wzorami do naśladowania.

ReFORmaTOR. maRciN luTeR

Tekst: Michał Rzecznik
ilustracje: Piotr Nowacki

Graficzna opowieść o przełomie 
średniowiecza i renesansu, 
o budzeniu się nowych 
humanistycznych idei.  
Na 100 stronach poznajemy życie  
i dokonania Marcina Lutra. 
Narratorem jest sam Luter, który 
prowadzi nas przez labirynt epoki, 
wyjaśnia najważniejsze hasła i fakty. 

88/89

Tekst: Michał Rzecznik
ilustracje: Przemek Surma

Akcja komiksu rozpoczyna się 
latem 1988 roku. Rytm opowieści 
wyznaczany jest przez plan lekcji, 
zmiany pór roku, codzienne rytuały 
niezmienne niezależnie od biegu 
historii. Gdzieś w tle przewija się 
peerelowska rzeczywistość, zryw 
Solidarności, wybory czerwcowe  
i stanie w kolejkach.

iDOl. 
FRiDa kaHlO

Poznaj życie i sekrety 
jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych 
malarek świata.  

iDOl. maRia  
SKŁODOWSKA-CURIE

Zobacz, jak wyglądało 
życie i praca kobiety, 
która aż dwa razy 
dostała nagrodę Nobla.
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CO SIĘ STAŁO? 
STRASZNY BAŁAGAN

Tekst i ilustracje: Karolina Lijklema, Hans Lijklema

Każdemu może się  
zdarzyć nabałaganić. 
Dziecku, mamie, tacie  
i dziadkowi, i kotu,  
i psu też.

Seria z humorem traktuje o dziecięcych pomysłach, ich skutkach i różnych 
„brudnych sprawach”. Książki do oglądania i rozmawiania – mało tekstu, dużo 
treści i jeszcze więcej powodów do śmiechu.

GÓRy 
I ICh ZWYKlI-NIEZWYKlI 
MIESZKAńCY

Tekst: Michał Koziński
ilustracje: Justyna Styszyńska

Dlaczego jedne zwierzęta żyją samotnie, a inne lubią towarzystwo?  
Czy ślimaki mają uszy? Gdzie śpią niedźwiedzie? Ta seria to mnóstwo  
ciekawostek o zwierzętach z różnych stron świata i środowisku, w którym 
żyją, a do tego około 200 naklejek wielokrotnego użytku do zabawy w każdej 
książce! Można naklejać jak należy, albo puścić wodze fantazji i stworzyć własne 
zwierzostwory… fokozająca… albo biedronkomotyla. 

OSkaR i Rzeczy

Tekst: Andrus Kivirähk
ilustracje: Anne Pikkov

Sześcioletni Oskar zostaje wysłany  
na lato do babci na wieś. Jest 
załamany, zwłaszcza, że zapomniał 
zabrać telefon… Na szczęście znajdzie 
wyjście z tej ponurej sytuacji. Pomoże 
mu w tym fantastyczna wyobraźnia  
i i kawałek drewna, z którego  
całkiem sam zrobi... Zgadnijcie co?

PATE PISZE BlOGA

Tekst: Timo Parvela
ilustracje: Pasi Pitkänen

Pate miewa różne pomysły, ale i tak 
wszyscy go uwielbiają! W tym roku 
nauczyciel dał mu zadanie na lato: 
pisać dziennik. Na początku praca 
nie idzie mu zbyt gładko, ale dziwny 
wujek, który przyjeżdża z wizytą, 
sprawia, że Pate zaczyna stukać  
w kółko. 

NaRODziNy liTeR

Tekst: Stefan Themerson
ilustracje: Franciszka Themerson

Re-print książki dla dzieci wydanej 
w 1931 roku. Przedstawia dzieje 
komunikacji międzyludzkiej. 
Opowiada, jak człowiek wymyślił 
litery, alfabet i pismo – pokazuje 
piktogramy, obrazkowe rebusy, 
hieroglify, by na końcu dojść do 
znaku-litery. Niezwykle inspirujące!

PATE GRA W PIŁKĘ

Pate kocha piłkę nożną bardziej  
niż cokolwiek innego i jest świetnym 
graczem, ale nie został wybrany do 
gry w zawodach. Postanawia stworzyć 
własny skład na turniej. Niestety 
Messi i Ronaldo są nieuchwytni…  
Na szczęście znajdzie nowych 
przyjaciół i to takich, których nikt  
by się nie spodziewał.

SKĄD SIĘ BIORĄ MAŁPY 
W INTERNECIE

Tekst: Artur Janicki
ilustracje: Przemek Surma

Jak właściwie działa Internet?  
Dlaczego nie możemy się bez  
niego obyć? I czy „małpa” w innych 
krajach też jest małpą? Książka  
w przystępny sposób wyjaśnia 
całkiem poważne sprawy.  
Uczy, jak korzystać z Internetu  
w sposób bezpieczny i efektywny.

DWóR. lIAM  
I MAPA 
WIECZNOśCI. 
TOm 1

Tekst: Evelyne Brisou-Pellen 
ilustracje: Marcin Surma

Sanatorium na odludziu. Dziwni 
pacjenci, zaskakujące zwroty akcji  
i mnóstwo tajemnic do odkrycia  
– BESTSELLEROWA SERIA 
FRANCUSKICH NASTOLATKÓW!

DWóR. CléA  
I WROTA DO 
śWIATA DUChóW.  
TOm 2

CO SIĘ STAŁO? 
WIElKIE PlAMY

Warto razem na wesoło 
zastanowić się, skąd  
się biorą różne plamy  
i czy da się ich unikać!

ŁĄKA 
I JEJ ZWYKlI-NIEZWYKlI 
MIESZKAńCY

CO SIĘ STAŁO? 
MAŁE WYPADKI

Biegają, sprawdzają, 
próbują – czasami 
zdarzają się im małe 
wypadki, ale nigdy się 
nie poddają! 

BieGuNy 
I ICh ZWYKlI-NIEZWYKlI 
MIESZKAńCY

JUŻ WKRÓTCE JUŻ WKRÓTCE

Stefan Themerson

Stefan  Them
erson 

rys.  Franciszka  W
. Them

erson rys. Franciszka W. Themerson
cena: 28 zł

JUŻ WKRÓTCE

8 bajek La Fontaine'a i 8 różnych, wyłonionych  
w drodze konkursu ilustracji. 8 technik, 8 stylów  

i 8 odmiennych wyobrażeń bohaterów, a do tego płyta 
z dwujęzycznym nagraniem. Dzięki interpretacji 

znakomitej polsko-francuskiej aktorki Elizabeth Dudy 
posłuchacie bajek tego lubianego od wieków bajkopisarza 

po polsku i w jego ojczystym języku. 

8 FabLes de La Fontaine et 8 illustrations, chacune  
bien particulière, choisies par concours. 8 techniques,  

8 styles et 8 interprétations, et à tout cela nous joignons 
un CD avec une version bilingue. Grâce à l’interprétation 

d’Elisabeth Duda – actrice franco-polonaise reconnue  
– vous allez pouvoir écouter les fables de La Fontaine 

dans leur langue originale et en polonais.
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LIVRE AVEC CDKSIĄŻKA Z CD

Partner projektu / 
Partenaire du projet :

Cena  38 zł

www.wydawnictwo-widnokrag.pl

JUŻ WKRÓTCEKSIĄŻKA + CD JUŻ WKRÓTCE

JUŻ WKRÓTCE

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? 
Czy Internet jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie  
nasze pytania? 

O tym i wielu innych sprawach można przeczytać w tej książce. 

Artur Janicki – bardzo lubi wyjaśniać, jak działają różne rzeczy: 
w pracy na Politechnice Warszawskiej wyjaśnia studentom,  
a w domu swoim dzieciom. Od czasu do czasu też pisze 
– zazwyczaj artykuły dla innych naukowców, tym razem jednak
napisał coś dla dzieci. Choć może nie tylko...

Przemek Surma - jest inżynierem, ale na co dzień zajmuje się 
głównie tworzeniem ilustracji do podręczników i komiksów. 
Lubi Internet. Dzięki niemu mógł przygotować dla Was obrazki 
w tej książce, siedząc (czasem z córeczką na kolanach) w swoim 
domku na podlubelskiej wsi.

www.wydawnictwo-widnokrag.pl

cena: 38 zł

PATRONAT PREZYDENTA RP 
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

agichmielewska
Podświetlony

agichmielewska
Notatka
kropka zamiast wykrzyknika
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Podświetlony

agichmielewska
Notatka
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