Informacje o produkcie

Utworzono 22-02-2019

"Pszczoły Miodne i Niemiodne" Justyna Kierat

Cena : 30,00 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Książka w prosty sposób wyjaśnia namłodszym oraz trochę starszym podstawowe informacje o życiu pszczół.
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Książka Pszczoły miodne i niemiodne napisana została z myślą o młodym czytelniku, ale także starsi znajdą w niej wiele
ciekawych informacji o tych niezwykłych owadach. Jest więc świetna do wspólnego rodzinnego czytania i poznawania świata
przyrody.
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W tej zabawnie ilustrowanej książce znajdują są odpowiedzi na wiele pytań, na przykład jak pszczoła miodna produkuje miód
i skąd wie, gdzie kwitną kwiaty bogate w nektar? Gdzie mieszkają trzmiele i dlaczego nie boją się chłodu? Co to są pszczoły
samotne i jak żyją? Po co zbierają pyłek? Czy wszystkie pszczoły są pracowite? Jak zbudować dom dla samotnicy?
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Autorka z wykształcenia jest biologiem, a z zamiłowania rysownikiem, obecna jest też w mediach społecznościowych (
www.justynakierat.wordpress.com), gdzie dzieli się swoją wiedzą przyrodniczą.
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Spis treści:
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Obsada książki
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Pszczoły miodne i niemiodne?
Po czym poznać pszczołę?
Broń pszczół
Życie w ulu

Gdzie dawniej mieszkały pszczoły miodne?
Członkowie pszczelej rodziny
Od nektaru do miodu
Jak powstaje nowa kolonia?
Kosmate trzmiele
W trzmielim gnieździe
Pszczoły samotnice

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Życie w podziemiu
Domy ukryte w drewnie i łodygach
Osobliwe mieszkania
Rok z życia murarki
Co jedzą pszczoły?
Specjaliści od transportu pyłku
Jak pszczoły rozmawiają?
Jak pszczoły widzą?
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Dziewczynka czy chłopiec?
Nieproszeni goście
Pasożytnicze pszczoły
Dziwaczna oleica
Piękny i groźny barciel
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Trzmielce ciemiężyciele trzmieli
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Pszczoły w menu innych zwierząt
Gdzie zimują pszczoły?
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Jak spędza zimę pszczoła miodna?
Jak obserwować pszczoły?
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Wybuduj dom samotnicy
Na ratunek pszczołom
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Garść ciekawostek

