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Dla najmłodszych 

 

Wydawnictwo Dwie siostry przygotowało  różnorodne materiały edukacyjne i artystyczne do pobrania, 

wydrukowania i korzystania razem z dziećmi: 

 karty pracy stworzone specjalnie dla Was przez naszych autorów i ilustratorów 

 kreatywnne kolorowanki przygotowane na podstawie naszych książek 

 fragmenty dwusiostrzanych książek aktywnościowych. 

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/ 

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/art-i_jeszcze_wiecej_materialow_do_pobrania.html 

 

Którędy do Yellowstone?  

Dzika podróż po parkach narodowych 

tekst i ilustracje: Aleksandra i Daniel Mizielińscy 

 

Wielka podróż przez różnorodne parki narodowe w wielkim albumie komiksowym 

pełnym wiedzy o świecie dzikiej przyrody. 

On jest nieśmiały, ona – przebojowa. On – ogromny i ciężki, ona – mała i zwinna. 

Poznajcie żubra Kubę i wiewiórkę Ulę – parę przyjaciół z Puszczy Białowieskiej. Właśnie 

dostali tajemniczy list z Ameryki i wybierają się w wielką podróż tropami dzikiej przyrody. 

Poprowadzi ich ona przez osiem niezwykłych parków narodowych w najróżniejszych zakątkach naszej 

planety. Od amerykańskiego Yellowstone przez Park Narodowy Grenlandii po indonezyjski Park Narodowy 

Komodo. Od amazońskiej puszczy przez afrykańską pustynię po chiński las bambusowy. W każdym z tych 

miejsc spotkają miejscowe zwierzęta, poznają ich zwyczaje i środowisko, przeżyją wiele przygód i dowiedzą 

się mnóstwa ciekawych rzeczy. 

Co żubr ma wspólnego z bizonem? 

Jak podróżuje lodowiec? 

Dlaczego wilki są potrzebne? 

Jak zwierzęta radzą sobie z upałem afrykańskiej pustyni, a jak – z mrozami Arktyki? 

Skąd się wzięły nieloty na Nowej Zelandii? 

Na czym polega noc polarna? 

Dlaczego panda musi ciągle jeść? 

  

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/art-i_jeszcze_wiecej_materialow_do_pobrania.html
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/autorzy/pers-aleksandra_i_daniel_mizielinscy.html


Aleksandra i Daniel Mizielińscy są mistrzami przekazywania wiedzy w przystępny i atrakcyjny sposób. Tym 

razem ogrom informacji o dzikiej przyrodzie różnych kontynentów zawarli w dowcipnym i wciągającym 

komiksie, który płynnie przenika się z efektownymi planszami edukacyjnymi. 

 

Niedźwiedź w wielkim mieście  

tekst i ilustracje: Katja Gehrmann 

tłumaczenie: Anna Kierejewska 

  

Czy niedźwiedź w wielkim mieście jest jak słoń w składzie porcelany? Dowcipna książka 

obrazkowa dla młodszych czytelników. 

Kiedy niedźwiedź budzi się ze snu zimowego, w lesie jest dziwnie pusto. Gdzie się wszyscy podziali? 

Przeprowadzili się do miasta – wyjaśnia jastrząb. Są tam podgrzewane jaskinie, mnóstwo pysznego 

jedzenia… i żadnych myśliwych! 

Brzmi świetnie, więc niedźwiedź rusza w ślad za innymi. 

Lis, borsuk, kuna i bóbr, którzy zdążyli się już wygodnie urządzić w parkach, na skwerkach i pod kioskami, 

nie są z tego zadowoleni. „Wpadniemy przez niego w tarapaty – mówią. – Ludzie nie zwracali na nas uwagi. 

A ten ogromny niezdarny zwierz napędzi im strachu i ściągną myśliwych! Musimy go przepędzić!" 

Ale kogoś tak dużego niełatwo się pozbyć… 

 

 

Przygotowała Alicja Skoczylas 

Nauczyciel bibliotekarz 

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/autorzy/pers-katja_gehrmann.html

