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 Od Redakcji
	 W	 siedemnastym	 numerze	 biuletynu	 prezentujemy	 artykuł	 Krzysztofa	
Jasieńskiego	„Książki,	książeczki	 i	gry	o	flagach	dla	dzieci”.	Duża	ilość	pojawiających	
się	wydawnictw	edukacyjnych	z	flagami	dla	dzieci	skłoniła	autora	tego	artykułu	do	ich	
zaprezentowania.	

	 Koniec	 kwietnia	 i	 początek	 maja	 to	 czas	 większego	 zainteresowania	
się	 polską	 flagą.	 Członkowie	 naszego	 Stowarzyszenia	 zapraszani	 są	 na	 różnego	
typu	 wywiady	 i	 spotkania.	 Z	 roku	 na	 rok	 zainteresowanie	 naszą	 flagą	 jest	 coraz	
większe.	W	 biuletynie	 prezentujemy	 relacje	Marka	 Kwietnia	 z	 44	 finału	Olimpiady	
Geograficznej	 i	 Biegu	 wokół	 Twierdzy	 w	 Zamościu.	 Natomiast	 Krzysztof	 Jasieński	
przedstawia	 krótką	 fotorelację	 za	 spotkania	 z	 dziećmi	 i	 młodzieżą	 z	 wadą	 słuchu	 
w	warszawskiej	Kordegardzie.

	 Pojawiły	 się	 również	 ciekawe	 inicjatywy.	 Grupa	 Lotos	 w	 dniu	 2	 maja	
2018	 r.	 rozpoczęła	 kampanię	 społeczną:	 „Nasza	 historia	 ma	 dwa	 kolory.	 Nie	
pisz	 na	 fladze”.	 Informacje	 o	 kampanii	 znajdują	 się	 na	 stronie:	 szanujflagę.
pl.	 Natomiast	 Panowie	 Dariusz	 Kurek	 i	 Wojciech	 Kurek	 (ojciec	 i	 syn)	 z	 Łowicza	
zaprojektowali	 aplikację	 na	 urządzenia	 mobilne	 MarkFlag,	 który	 ma	 na	 celu	
liczenie	 flag	 i	 zaznaczanie	 ich	 na	 mapie.	 Więcej	 o	 projekcie	 na	 stronach:	 
https://www.markflag.com	i	https://www.flaganarodowa.pl.

	 	Cały	czas	zachęcamy	do	odwiedzania	naszego	profilu	na	Facebooku:	https://
www.facebook.com/PolskieTowarzystwoWeksylologiczne/?fref=ts

Zapraszamy	do	lektury	bieżącego	numeru.

	 In	 the	17th	 issue	of	 the	bulletin	we	present	 to	 you	an	article	by	Krzysztof	
Jasienski’s	article	„Flag	themed	books	and	games	for	kids”.	A	large	number	of	upcoming	
educational	publishing	houses	with	flags	for	children	have	spurred	the	author	of	the	
article	to	present	them.

	 The	 end	 of	 April	 and	 the	 beginning	 of	 May	 is	 a	 time	 of	 wider	 interest	 
in	the	Polish	flag.	The	members	of	our	association	are	invited	to	various	interviews	
and	 meetings.	 Each	 year	 the	 interest	 in	 our	 flag	 is	 expanding.	 In	 the	 bulletin	 
we	 present	 Marek	 Kwiecien’s	 coverage	 from	 the	 44th	 Geography	 Competition	 
Finals	and	the	Marathon	around	Twierdza	in	Zamosc.	Krzysztof	Jasienski	demonstrates	
a	 brief	 photo	 report	 from	 the	meeting	 with	 children	 and	 teenagers	 with	 hearing	
impairments	in	the	Kordegarda	in	Warsaw.

	 New	 initiatives	 have	 also	 surfaced.	 On	 2nd	May	 the	 Lotos	 Group	 started	 
a	campaign	“Our	history	has	two	colours.	Don’t	write	on	a	flag”.	More	information	
about	 the	 campaign	 can	 be	 found	 at	 www.szanujflage.pl.	 Dariusz	 Kurek	 and	 
Wojciech	 Kurek	 (father	 and	 son)	 from	 Lowicz	 designed	 a	 phone	 application	
MarkFlag,	 which	 aims	 to	 count	 flags	 and	 mark	 them	 on	 a	 map.	 More	 about	 
the	project	is	available	on	www.markflag.com	and	www.flaganarodowa.pl.

	 Once	again,	we	encourage	you	to	visit	our	Facebook	profile:	
https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoWeksylologiczne/?fref=ts

We	wish	you	a	nice	reading.
Krzysztof Jasieński
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Książki, książeczki i gry
o flagach dla dzieci

	 W	 artykule	 prezentuję	 różnorodne	 publikacje	
edukacyjne	dla	dzieci	z	flagami.	Są	to	atlasy	z	naklejkami,	
encyklopedie,	książeczki	i	książki,	kolorowanki,	gry,	puzzle	
i	inne.	Wydawnictwa	te	odznaczają	się	wysoką	jakością	za-
równo	merytoryczną	jak	i	edytorską.	Poprzez	przystępnie	
podane	informacje	i	ciekawe	gry	zachęcają	do	zdobywania	
nowej	wiedzy	o	flagach	różnych	państw	 i	 jej	utrwalania.	
Przedstawione	zostały	tu	72	różne	wydawnictw,	zarówno	
te	nowe,	 jak	 i	 już	trudno	dostępnych	w	księgarniach	czy	
sklepach	 z	 zabawkami.	 Niektóre	można	 zakupić	 natych-
miast,	 na	 inne	 trzeba	 „zapolować”	 na	 aukcjach	 interne-
towych.	Artykuł	z	założenia	prezentuje	wydawnictwa	dla	
dzieci,	ale	i	nie	jeden	dorosły	może	na	tym	skorzystać	zdo-
bywając	nowe	informacje	bądź	przypomnieć	sobie	posia-
daną	wcześniej	wiedzę.	Mam	nadzieję,	że	artykuł	będzie	
im	 pomocny	 przy	 wyborze	 odpowiedniej	 publikacji	 dla	
swoich	pociech.	
	 Zdjęcia	i	opisy	produktów	zostały	zaczerpnięte	ze	
stron	internetowych	wydawców.

Atlasy
Atlas Flag z naklejkami i plakatem

Opracowanie	zbiorowe.
Wydawnictwo	Wilga,	Grupa	Wydawnicza	Foksal,	Warszawa	2017.

Stron:	24
Oprawa:	miękka

Format:	210	x	295	mm

	 Opis:	 Dzięki	 temu	 atlasowi	 dzieci	 dowiedzą	 się	
jak	wyglądają	flagi	państw.	To	wydawnictwo	łączy	w	sobie	
walor	edukacyjny	oraz	zabawę.	W	środku	znajdują	się	na-
klejki,	które	dziecko	umieszcza	w	odpowiednich	polach.

Flagi: Atlas z naklejkami

 

Autor:	Ben	Denne
Projekt	graficzny:	Natacha	Garansky	i	Michelle	Lawrence

Tłumaczenie:	Janusz	Ochab
Firma	Księgarska	Jacek	i	Krzysztof	Olesiejuk	„Inwestycje”,	

Warszawa	2005.
Stron:	24

Oprawa:	miękka
Format:	240	x	305	mm

	 Opis:	Atlas	flag	zawiera	mapy	świata	i	naklejki	z	fla-
gami	wszystkich	państw.	Dopasuj	naklejki	do	odpowiednich	
map,	a	dowiesz	się,	 jaką	flagę	ma	każdy	kraj.	Znajdziesz	tu	
także	mnóstwo	interesujących	informacji	o	flagach	i	 ich	hi-
storii.

Atlas flag z naklejkami

 

Teksty:	Izabela	Wojtyczka
Ilustracje:	Maria	McEvoy

Wydawnictwo	Ibris,	Żychlin	2016
Stron:	24

Oprawa:	miękka
Format:	210	x	295	mm

	 Opis:	Atlas	flag	to	książka,	dzięki	której	młodzi	odkrywcy	
mogą	poznać	wiele	interesujących	faktów	na	temat	wyglądu	flag	
różnych	państw,	ich	symboliki	oraz	elementów	na	nich	umieszczo-
nych.	Dodatkowo,	na	kolorowych	mapach	zaznaczono	państwa	
oraz	charakterystyczne	dla	nich	postaci,	budowle	czy	zwierzęta,	 
a	także	miejsca	gdzie	należy	wkleić	odpowiednie	flagi.
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Ilustracje:	Tim	Benton
Tłumaczenie:	Janusz	Ochab

Firma	Księgarska	Jacek	i	Krzysztof	Olesiejuk	„Inwestycje”,	
Ożarów	Mazowiecki	2005.

Stron:	24
Format:	240	x	320	mm

Oprawa:	miękka

	 Opis:	 We	 wnętrzu	 tej	 książki	 znajdziecie	 ponad	
140	naklejek	przedstawiających	największe	atrakcje	tury-
styczne	na	świecie	oraz	mapy,	do	których	możecie	dopa-
sować	naklejki.	Znajdziecie	 tu	 także	flagi	wszystkich	kra-
jów	oraz	fascynujące	rekordy	świata.

Atlas Europy dla dzieci 5-8 lat

 

Autor:	Beata	Guzowska
Ilustracje:	Krzysztof	Tonder
Wydawnictwo	Literat,	2016

Stron:	32
Format:	210	x	297	mm

Oprawa:	miękka

	 Opis:	 Edukacyjny	 atlas	 Europy	 dla	 dzieci	 w	wie-
ku	5-8	lat	prezentuje	poszczególne	państwa	europejskie.	
Przy	każdym	państwie	dziecko	znajdzie	polecenia	do	wy-
konania	 polegające	 na	 poznawaniu	 godła,	 flagi	 danego	
państwa	oraz	najbardziej	charakterystycznych	informacji,	 
np.	 z	 przyrody,	 historii	 czy	 kultury	 danych	 narodowości.	
Dodatkowo	atlas	zawiera	naklejki	z	godłami	i	flagami	po-
szczególnych	krajów.

Mój pierwszy atlas świata
 

Autor:	Beata	Guzowska
Wydawnictwo	Literat,	2015.

Stron:	32
Format:	210	x	300	mm

Oprawa:	miękka

	 Opis:	 Atlas	 świata	 dla	 dzieci	 prezentujący	 naj-
ważniejsze	 informacje	 dotyczące	 Ziemi	 w	 Układzie	 Sło-
necznym,	 kontynentów	oraz	 Polski.	 Przy	mapie	 każdego	
kontynentu	najciekawsze	 i	najbardziej	 charakterystyczne	
informacje,	np.	z	przyrody,	ciekawych	miejsc,	historii	czy	
kultury	 danych	 narodowości.	 Dodatkowo	 atlas	 zawiera	
210	naklejek	do	umieszczenia	w	odpowiednich	miejscach	
na	mapach.

Mój pierwszy atlas świata

 

Wydawnictwo	YoYo	Books	Poland.
Stron:	40	+	6	rozkładanych	tablic	A2	+	duży	plakat	(600	x	550	mm)

Format:	210	x	280	mm
Oprawa:	twarda

	 Opis:	Ten	wyjątkowy	atlas	to	bardzo	interesująca,	
niezwykła,	wciągająca	i	obszerna	książka	na	temat	geogra-
fii.	Dzieciom	bardzo	się	spodoba	wielka	mapa	świata,	któ-
rą	można	wyjąć	z	książki	i	na	przykład	powiesić	na	ścianie,	
przydatne	będą	także	osobne	mapy	poszczególnych	kon-

Atlas flag z naklejkami

Autor:	Barbara	Ciecierska	(redakcja)
Agnieszka	Kowalewska	(tłumaczenie)

Wydawnictwo	Olesiejuk,	Ożarów	Mazowiecki	2008.
Stron:	30

Oprawa:	miękka
Format:	240	x	320	mm

	 Opis:	Dzięki	„Atlasowi	flag	z	naklejkami”	odkryjesz	
położenie	 geograficzne	 wszystkich	 państw	 i	 kontynentów,	
dowiesz	się	jak	duże	są	różne	kraje,	poznasz	ich	stolice	i	fla-
gi.	Nauczysz	się	tego	umieszczając	naklejki	–	a	jest	ich	ponad	
200!	-	w	odpowiednich	miejscach.	Znajdziesz	tu	nie	tylko	fla-
gi	poszczególnych	państw,	ale	także	symbole	ważnych	orga-
nizacji,	takich	jak	Unia	Europejska	czy	Czerwony	Krzyż.

Ilustrowany atlas Europy

 

Autor:	Ewelina	Szelęg
Ilustracje:	Celina	Kirchner

Wydawnictwo	Videograf	Edukacja,	Chorzów	2006.
Stron:	48

Format:	221	x	293	mm
Oprawa:	twarda

	 Opis:	„Ilustrowany	atlas	Europy”	zaprasza	w	podróż,	
w	trakcie	której	dzieci	w	przyjemny	sposób	będą	mogły	po-

znać	 poszczególne	 kraje	 kontynentu,	 zarówno	 te	 duże,	 jak	
i	 najmniejsze.	 Liczne	 ilustracje	 znajdujące	 się	 na	 mapach	
przedstawiają	 ukształtowanie	 terenu,	 główne	 rzeki,	 stolice	
państw	oraz	charakterystyczne	dla	danego	kraju	zabytki	i	po-
stacie	sławnych	ludzi.	Krótkie	teksty	zamieszczone	przy	ma-
pach	zawierają	podstawowe	 informacje	o	przedstawianych	
krajach.	Cennym	uzupełnieniem	są	teksty	o	historii,	geografii	
i	przyrodzie	Europy	oraz	o	Unii	Europejskiej.	Drugie	wydanie	
ukazało	się	w	2017	roku	w	Wydawnictwie	Sfinks	z	Częstocho-
wy.

Mój pierwszy atlas obrazkowy

 

Autor:	Deborach	Chancellor
Ilustracje:	Anthony	Lewis

Firma	Księgarska	Jacek	i	Krzysztof	Olesiejuk,	
Ożarów	Mazowiecki	2006.

Stron:	48
Format:	250	x	300	mm

Oprawa:	twarda

	 Opis:	 Podążaj	 za	 pingwinem	w	 niezwykłą	 podróż	
dookoła	świata.	Pięknie	zilustrowany	przez	 laureata	wielu	
nagród,	 Anthony`ego	 Lewisa,	 zawiera	 mnóstwo	 koloro-
wych	map,	które	zabiorą	was	do	wszystkich	krajów	świata	 
i	pokażą	wam	fascynujące	zakątki	świata.

Atlas świata z naklejkami

 

Autorzy:	Fiona	Patchett	i	Alice	Pearcey
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tynentów.	W	tej	jedynej	w	swoim	rodzaju	książce	można	
również	znaleźć	flagi	wszystkich	państw	świata.	Każdy	kon-
tynent	został	w	niej	przedstawiony	za	pomocą	zabawnych	
opisów	i	niesamowitych	zdjęć.	Książka	zawiera	szczegóło-
we	informacje	o	poszczególnych	kontynentach,	opowiada	
także	o	najciekawszych	miejscach	na	Ziemi.	To	niesamowi-
ty	podręcznik	młodego	Odkrywcy,	który	zapewni	dzieciom	
wiele	godzin	prawdziwej	zabawy!

Mój pierwszy atlas z naklejkami

 

Wydawnictwo	Wilga,	Grupa	Wydawnicza	Foksal,	
Warszawa	2013.

Stron:	16
Format:	240	x	305	mm

Oprawa:	miękka

	 Opis:	Odkryj	fascynujący	świat,	który	nas	otacza!	
Umieszczając	 naklejki	 na	 ogromnej	 mapie	 ściennej,	 po-
znasz	 kontynenty	 i	 państwa	 świata	 oraz	 dowiesz	 się	 jak	
zróżnicowana	i	niezwykła	jest	nasza	planeta.	Ta	bogata	we	
wspaniałe	ilustracje	książka	jest	doskonałym	źródłem	wie-
dzy	dla	każdego	dziecka.

Mój pierwszy atlas z naklejkami

 

Wydawnictwo	Siedmiogród,	Wrocław	2016.
Stron:	17

Format:	210	x	297	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	Ile	kontynentów	jest	na	świecie?	Jakie	zwie-
rzęta	żyją	w	Afryce?	Czy	Antarktyda	jest	zamieszkana?	Co	
produkuje	się	w	Ameryce	Południowej?
Ten	pierwszy	atlas	dla	dziecka	odpowie	na	 te	 i	wiele	 in-
nych	pytań	dotyczących	różnych	krajów	i	kontynentów.	Na	
stronach	z	naklejkami,	dziecko	znajdzie	flagi	państw	oraz	
inne	 rysunki,	 które	musi	wkleić	w	 odpowiednie	miejsca	 
w	książeczce.	Znakomity	zbiór	ciekawych	informacji	o	ca-
łym	świecie.

Atlas flag

 

Wydawnictwo	SBM,	Warszawa.
Stron:	24

Format:	215	x	275	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	 Atlas	 flag	 prezentuje	 flagi	 państw	 świata,	
a	 także	 mnóstwo	 ciekawych	 informacji	 o	 różnych	 pań-
stwach	i	kontynentach.	Z	książeczki	dowiesz	się,	co	to	jest	
flaga,	jak	wyglądają	i	co	symbolizują	flagi	poszczególnych	
krajów.

Atlas flag

Wydawnictwo	SBM,	Warszawa	2016.
Stron:	24

Format:	215	x	275	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	 Atlas	 flag	 prezentuje	 flagi	 państw	 świata,	
a	 także	 mnóstwo	 ciekawych	 informacji	 o	 różnych	 pań-
stwach	i	kontynentach.	Z	książeczki	dowiesz	się,	co	to	jest	
flaga,	jak	wyglądają	i	co	symbolizują	flagi	poszczególnych	
krajów.

Super Wings. Atlas. Kto lata dookoła świata?

 

Praca	zbiorowa.
Wydawnictwo:	Ameet	sp.	z	o.o.,	Łódź	2017.

Stron:	80
Format:	230	x	260	mm

Oprawa:	twarda

	 Opis:	 Super	 Wings	 zapraszają	 najmłodszych	 
w	niezwykłą	podróż.	Bohaterowie	lubianego	serialu	poka-
żą	dzieciom	najpiękniejsze	zakątki	na	Ziemi	i	w	przystępny	
sposób	przekażą	 im	wiedzę	o	 świecie	 i	 jego	niezwykłym	
zróżnicowaniu.	„Atlas.	Kto	lata	dookoła	świata”	to	wyjąt-
kowa,	 barwna	 książka,	 dzięki	 której	 mali	 czytelnicy	 po-
znają	wiele	 ciekawych	 krajów,	 kultur	 i	 zjawisk	 z	 różnych	
kontynentów.	 Ciekawym	 uzupełnieniem	 lektury	 jest	 po-
znawanie	 państw	 i	 ich	 flag	 –	 pomocne	w	 tym	będą	do-
łączone	do	książki	dwie	rozkładane	mapy	świata	oraz	na-
klejki.

Ilustrowany atlas świata dla dzieci

 

Praca	zbiorowa
Wydawnictwo:	Firma	Księgarska	Olesiejuk	sp.	z	o.o.,	

Ożarów	Mazowiecki	2017.
Stron:	68

Format:	270	x	280	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	 Ruszaj	 w	 niesamowitą	 podróż	 dookoła	
świata!W	 „Ilustrowanym	 atlasie	 świata	 dla	 dzieci”	 znaj-
dziesz	przejrzyste	mapy	fizyczne,	gospodarcze	i	polityczne	
wszystkich	części	naszego	globu,	flagi	państw,	wspaniałe	
ilustracje	i	zdjęcia	oraz	mnóstwo	ciekawostek	dotyczących	
najciekawszych	zakątków	Ziemi.	Swoją	wiedzę	sprawdzisz	
dzięki	 ciekawym	 quizom.	 Do	 książki	 dołączono	 wielką	
mapę	polityczną	Europy	do	powieszenia	na	ścianie.

Mój atlas Europy z naklejkami

 
Praca	zbiorowa.

Wydawnictwo:	Olesiejuk	sp.	z	o.o.,	
Ożarów	Mazowiecki	2015.

Stron:	24
Format:	210	x	295	mm

Oprawa:	miękka

	 Opis:	 To	 atlas	 dla	 tych,	 którzy	marzą	 o	 podróży	
przez	 pełną	 malowniczych	 krajobrazów	 i	 fascynujących	
miejsc	Europę.	Znajdą	w	nim	mapy,	zdjęcia	i	ciekawostki.	
Dowiedzą	się	wiele	o	europejskiej	faunie	i	florze,	poznają	
leżące	 na	 naszym	 kontynencie	 państwa,	 ich	 stolice	 i	 za-
bytki,	 z	 których	 słyną.	Młodzi	 czytelnicy	 będą	mogli	 nie	
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Encyklopedia wiedzy dla dzieci

 

Praca	zbiorowa.	
Wydawca:	Centrum	Edukacji	Dziecięcej,	Publicat	S.A.,	

Poznań	2013.
Stron:	320

Format:	275x214	mm
Oprawa:	twarda

	 Opis:	 Książka	 zawiera	 ponad	 1500	 wspaniałych	
zdjęć	 i	 ilustracji,	 najważniejsze	 dane	 liczbowe	dotyczące	
Ziemi	 i	 kosmosu,	mapy	 świata	 i	 flagi	 państw	 oraz	 opisy	
prostych,	 bezpiecznych	 doświadczeń	 do	 samodzielnego	
wykonania.	
	 Wiadomości	zebrano	w	działy:	Nasz	świat,	Zwie-
rzęta	i	rośliny,	Twoje	ciało,	Historia,	Jak	żyją	ludzie,	Nauka,	
Jak	to	działa?,	W	kosmosie	i	Mapy	świata.	
	 "Encyklopedia	wiedzy	dla	dzieci"	to	klucz	do	nauki	
dla	wszystkich	dzieci	spragnionych	rzeczowych	informacji!

 
Encyklopedia	wiedzy	dla	dzieci	–	wydanie	z	2008	r.

Moja pierwsza encyklopedia Polski

 

Autorka:	Joanna	Kalinowska
Wydawca:	Centrum	Edukacji	Dziecięcej,	Poznań	2016.

Stron:	224
Format:	240x165	mm

Oprawa:	twarda

	 Opis:	Dzięki	tej	wyjątkowej	książce	dziecko	pozna	
piękno	swojego	kraju	-	krainy,	miasta,	tradycje	i	zwyczaje,	
symbole,	zabytki	oraz	niezwykły	świat	przyrody.
	 Prosty	 tekst,	 dostosowany	 do	 wieku	 dziecka,	
przejrzysty	układ	i	duże	kolorowe	fotografie	zachęcą	naj-
młodszych	do	odkrywania	uroków	naszej	Ojczyzny.
	 Książka	 rozbudzi	 dziecięcą	 ciekawość,	 po-szerzy	
wiedzę	 i	wzbogaci	 słownictwo.	 Po-nad	 350	wspaniałych	
zdjęć!

Polska to lubię !

 

Autorzy:	Aleksander	Długołęcki,	Marta	Maruszczak,	Małgorzata	
Mroczkowska,	Barbara	Odnous.

Oficyna	Wydawnicza	Multico,	Warszawa	2014.
Stron:	216

Format:	235	x	280	mm
Oprawa:	twarda

	 Opis:	Polska to lubię! to	wiedza	o	państwie	pol-
skim	w	pigułce.	Książka	bardzo	pomocna	w	szukaniu	od-
powiedzi	na	wiele	pytań	o	nasz	kraj.

tylko	zdobywać	wiedzę,	ale	także	bawić	się,	uzupełniając	
strony	atlasu	naklejkami	i	dekorując	flagami	znajdującą	się	 
w	środku	dużą	mapę	Europy.

Mój atlas świata z naklejkami

 

Praca	zbiorowa.
Wydawnictwo:	Olesiejuk	sp.	z	o.o.,	

Ożarów	Mazowiecki	2015.
Stron:	24

Format:	210	x	295	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	 Oto	wyjątkowy	 atlas	 świata,	 który	możesz	
uzupełniać	naklejkami!	Znajdziesz	w	nim	fascynujące	cie-
kawostki,	ilustrowane	mapy,	piękne	rysunki	i	niesamowi-
te	 zdjęcia,	 dzięki	 którym	 odbędziesz	 pouczającą	 podróż	
dookoła	 kuli	 ziemskiej.	 Poznasz	 kraje,	 ich	 stolice	 i	 flagi,	
mieszkańców,	 zabytki	 i	 krajobrazy.	 Dodatkowo	 czeka	 na	
ciebie	także	plakat	z	dużą	mapą	świata	do	ozdobienia	fla-
gami	państw.

Atlas Europy dla dzieci

 

Wydawnictwo:	P.H.W.	Fenix,	Bełchatów.
Stron:	32

Format:	202	x	285	mm
Oprawa:	twarda

	 Opis:	 Ten	 wspaniały	 atlas	 pozwoli	 poznać	 dzie-
ciom	 wszystkie	 zakątki	 naszego	 kontynentu.	 Najmłodsi	
znajdą	w	nim	podstawowe	informacje	o	europejskich	kra-
jach	i	ich	mieszkańcach.	Przystępne	opisy,	wzbogacone	ko-
lorowymi	mapami	i	pięknymi	zdjęciami,	sprawią,	że	twoje	
dziecko	z	chęcią	będzie	przeglądać	kolejne	strony.	Z	pew-
nością	jego	uwagę	przykują	liczne	ciekawostki,	dotyczące	
tradycyjnych	 potraw,	 najciekawszych	miejsc	 i	 wybitnych	
postaci	 pochodzących	 z	 poszczególnych	 państw	 Europy.	
Czas	spędzony	przy	tej	książce	to	idealne	połączenie	zaba-
wy	i	nauki.

Encyklopedie

100 flag

 

Praca	zbiorowa
Wydawnictwo	Bellona,	Warszawa	2013.

Seria:	Na	ścieżkach	wiedzy
Stron:	108

Format:	180	x	250	mm
Oprawa:	twarda

	 Opis:	Dzieci	z	natury	są	ciekawe	świata	i	chcą	po-
znać	wszystko,	co	znajdzie	się	w	zasięgu	ich	wzroku.	Jed-
nak	ani	rodzice,	ani	nauczyciele	nie	są	ekspertami	znają-
cymi	odpowiedzi	na	każde	z	pytań	nurtujących	ciekawość	
najmłodszych.	Dlatego	właśnie	 książki	 pełnią	 rolę	 nieza-
stąpionego	źródła	informacji.
	 Seria	"Na	ścieżkach	wiedzy"	-	to	bank	 informacji	 
i	ciekawostek	dla	całej	rodziny.
	 Tę	książkę	naprawdę	warto	mieć!
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	 Obejmuje	 zagadnienia	 dotyczące:	 dziejów	 pań-
stwa	 polskiego	 na	 przestrzeni	 wieków,	 funkcjonowania	
Polski	w	Unii	 Europejskiej,	 polskich	 świąt	państwowych,	
zabytków,	 które	 znajdują	 się	 na	 liście	 UNESCO,	 naszych	
bogactw	naturalnych	oraz	zagadnień	związanych	z	wolon-
tariatem.
	 Książka	przeznaczona	jest	dla	całej	rodziny,	nowo-
cześnie	zaprojektowana,	bogato	ilustrowana,	z	ciekawymi	
quizami.

Polska moja Ojczyzna

 

Praca	zbiorowa
Oficyna	Wydawnicza	Mulitco,	Warszawa	2013.

Stron:	224
Format:	230	x	280	mm

Oprawa:	twarda

	 Opis:	Książka	bardzo	pomocna	w	szukaniu	odpo-
wiedzi	na	wiele	pytań	o	nasz	kraj.	Jak	zorganizowane	jest	
państwo	 polskie?	 Co	 to	 jest	 i	 jak	 działa	władza	 ustawo-
dawcza	i	wykonawcza?	Co	to	jest	konstytucja	i	jakie	były	
dzieje	 polskiej	 demokracji?	 Jak	wygląda	 podział	 admini-
stracyjny	Polski?	Które	polskie	zabytki	szczycą	się	świato-
wą	rangą?	Jakie	były	najważniejsze	wydarzenia	w	dziejach	
państwa	 polskiego?	 Kto	 z	 naszych	 rodaków	 zapisał	 się	 
w	historii	jako	wielka	postać?	Czym	charakteryzują	się	pol-
skie	krainy	geograficzne?	Jakie	są	najważniejsze	zwyczaje	 
i	tradycje	ludowe	różnych	regionów	Polski?

Książki i książeczki

Moje pierwsze słówka – Flagi

 

Autor:	Arkadiusz	Dziwicki
Wydawnictwo	Arti,	Ożarów	Mazowiecki	2008.

Seria:	Moje	pierwsze	słówka
Stron:	16

Format:	173	x	170	mm
Oprawa:	całość	twardokartonowa

	 Opis:	Jedna	z	serii	20	bogato	ilustrowanych	ksią-
żeczek,	dzięki	 którym	dzieci	poznają	otaczający	 je	 świat.	
Poprzez	zabawę,	nasi	najmłodsi	 stanowią	pierwsze	kroki	
w	 świecie	 nauki,	 a	wspaniałe	 kolorowe	 ilustracje	 czynią	
naukę	łatwą	i	przyjemną.

Kolekcja juniora – Flagi świata

 

Autor:	Wiliam	Crampton
Wydawnictwo	Olesiejuk	sp.	z	o.o.,	Ożarów	Mazowiecki	2007.

Seria:	Kolekcja	Juniora
Stron:	64

Format:	115	x	190	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	Ponad	190	flag	państwowych,	 i	organizacji	
międzynarodowych.	 Szczegółowe	 opisy	 i	 kompetentne	
wprowadzenie.	Wszystkie	odmiany	polskich	flag	i	bander.

Świat flag

 

Autor:	William	Crampton
Wydawnictwo	Panda,	1997.

Stron:	46
Format:	250	x	300	mm

Oprawa:	twarda

	 Opis:	Bogato	ilustrowana	książka	opisująca	histo-
rię	i	wygląd	flag.

Unia Europejska

 

Autor:	Małgorzata	Strzałkowska
Wydawnictwo	Hachette	Livre	Polska,	War-szawa	2008.

Seria:	ABC…uczę	się!
Format:	90	x	110	mm

Oprawa:	twarda

	 Opis:	 Książeczka	 w	 bardzo	 przystępny	 sposób	
przedstawia	historię	powstania	Unii	Europejskiej	i	jej	pań-
stwa	członkowskie.	Prezentuje	zarówno	flagę	unii,	jak	flagi		
wszystkich	jej	członków.
 

Książeczki z naklejkami

Flagi państwowe.
Książeczka z naklejkami

Autor:	Anna	Uhlik
Wydawnictwo:	Centrum	Edukacji	Dziecię-cej,	Poznań	2016.

Seria:	Domowa	szkoła
Stron:	32

Format:	290	x	205	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	W	 tym	 zeszycie	 nauka	 rozpoznawania	 flag	
państwowych	w	ciekawy	i	zabawny	sposób.	Do	książki	do-
łączono	kolorowe	naklejki.

Kraje świata. Kolorowa edukacja

Autor:	Anita	Rejch
Ilustracje:	Agnieszka	Michalska

Wydawnictwo	RM	sp.	z	o.o.,	Warszawa	2017.
Stron:	48

Format:	220	x	240	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	Z	 ciekawych	opowiastek	o	niezwykłych	za-
kątkach	globu	twój	mały	odkrywca	świata	dowie	się	mię-
dzy	innymi,	gdzie	odbywa	się	najsłynniejszy	bal	karnawa-
łowy,	co	to	takiego	kimono	i	gdzie	znajduje	się	Wielka	Rafa	
Koralowa.	Kolorowe	naklejki	 podpowiedzą	mu	 zaś,	 jakie	
kredki	przygotować,	by	pokolorować	flagi	państwowe	po-
szczególnych	krajów.	Pokaż	swojemu	dziecku	fascynującą	
różnorodność	świata.	Niech	zapełni	go	kolorami!
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Państwa, flagi, stolice. Europa

Praca	zbiorowa.
Wydawnictwo	Zielona	Sowa	sp.	z	o.o.,	Warszawa	2017.

Seria:	Poznaję	kraje	i	kontynenty
Stron:	24

Oprawa:	miękka
Format:	200	x	288	mm

	 Opis:	Zeszyt	edukacyjny	dla	dzieci	w	wieku	szkol-
nym.	Książka	zawiera	różnorodne	ćwiczenia	–	plątaninki,	
łamigłówki,	rebusy,	dzięki	którym	dzieci	będą	się	dobrze	
bawić,	 a	 jednocześnie	 poznają	 nazwy,	 położenie,	 flagi	
i	 stolice	 bardzo	 wielu	 państw,	 a	 także	 tradycyjne	 stroje 
i	 potrawy	 charakterystyczne	 dla	 poszczególnych	 krajów.	
Liczne	ciekawostki	wzbogacą	wiedzę	dziecka,	a	mnóstwo	
naklejek	 uatrakcyjni	 wykonanie	 zadań	 i	 pomoże	 poznać	 
i	nauczyć	się	flag	poszczególnych	państw.
	 Dzięki	temu	zeszytowi	dziecko	zdobędzie	wiedzę	 
i	umiejętności	potrzebne	w	dalszej	edukacji.

Państwa, flagi, stolice. Świat

Praca	zbiorowa.
Wydawnictwo	Zielona	Sowa	sp.	z	o.o.,	Warszawa	2017.

Seria:	Poznaję	kraje	i	kontynenty
Stron:	24

Oprawa:	miękka
Format:	200	x	288	mm

	 Opis:	Zeszyt	edukacyjny	dla	dzieci	w	wieku	szkol-
nym.	Książka	zawiera	różnorodne	ćwiczenia	–	plątaninki,	
łamigłówki,	rebusy,	dzięki	którym	dzieci	będą	się	dobrze	
bawić,	 a	 jednocześnie	 poznają	 nazwy,	 położenie,	 flagi	
i	 stolice	 bardzo	 wielu	 państw,	 a	 także	 tradycyjne	 stroje	 
i	 potrawy	 charakterystyczne	 dla	 poszczególnych	 krajów.	
Liczne	ciekawostki	wzbogacą	wiedzę	dziecka,	a	mnóstwo	
naklejek	 uatrakcyjni	 wykonanie	 zadań	 i	 pomoże	 poznać 
i	nauczyć	się	flag	poszczególnych	państw.
	 Dzięki	temu	zeszytowi	dziecko	zdobędzie	wiedzę	 
i	umiejętności	potrzebne	w	dalszej	edukacji.

Poznajemy kontynenty i flagi państw

Autor:	Aniela	Cholewińska-Szkolik
Wydawnictwo	Zielona	Sowa	sp.	z	o.o.,	Warszawa	2012.

Seria:	Wiem	coraz	więcej
Stron:	24

Oprawa:	miękka
Format:	200	x	290	mm

	 Opis:	Seria	Wiem	coraz	więcej	to	14	zeszytów	za-
wierających	ćwiczenia	utrwalające	wiedzę.	Przygotowane	
zgodnie	 z	podstawą	programową!	Doskonałe	uzupełnie-
nie	nauki	w	pierwszych	klasach	szkoły	podstawowej!

Wiem	coraz	więcej	to:
-	utrwalanie	zasad	ortografii
-	ćwiczenie	ręki	w	ładnym	pisaniu
-	poznawanie	nowych	pojęć
-	ćwiczenie	spostrzegawczości	i	koncentracji
-	doskonalenie	umiejętności	liczenia

Poznaję kraje i kontynenty

Autor:	Iwona	Orowiecka
Wydawnictwo	Zielona	Sowa	sp.	z	o.o.,	Warszawa	2014.

Seria:	Główka	pracuje
Stron:	24

Format:	200	x	288	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	 Seria	 edukacyjna	 „Główka	 pracuje”	 to	 12	
zeszytów	pozwalających	na	ćwiczenie	i	utrwalanie	wiedzy	
przedszkolnej	 i	 wczesnoszkolnej.	 Przygotowane	 zgodnie	 
z	podstawą	programową!	Doskonałe	uzupełnienie	nauki	 
w	pierwszych	klasach	szkoły	podstawowej!	Pomoc	w	sa-
modzielnej	nauce	dziecka.	Kolorowe	ilustracje	zachęcające	
do	nauki.	W	Dyktandach	gra	planszowa	–	Zostań	mistrzem	
ortografii.	Strony	sprawdzające	wiedzę	pt.	Sprawdzam,	co	
potrafię.

Kolorowanki

Flagi Europy.
Kolorowanka z naklejkami

Wydawnictwo	Ibis,	Żychlin	2018.
Stron:	32

Format:	205	x	290	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	W	kolorowance	Flagi	Europy	dziecko	zazna-
jomi	się	z	europejskimi	państwami	oraz	pozna	krótką	hi-
storię	 ich	 symbolu	 narodowego.	Nauka	 poprzez	 zabawę	
to	najlepsza	nauka!	Dodatkowym	atutem	są	naklejki,	pre-
zentujące	flagi,	które	malec	musi	umieścić	we	właściwym	
miejscu.

Moje ulubione flagi świata

 

Wydawnictwo	Love	Books,	2017
Stron:	20

Format:	210	x	211	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	20	kartek	super	zabawy	z	naklejkami.	Znajdź	
nalepkę	z	flagą,	przyklej	ją	w	odpowiednim	miejscu	i	po-
koloruj	flagę	w	odpowiednich	kolorach.	Dzięki	tej	książce	
dziecko	szybko	zapamiętuje	flagi	świata.

Naklejam i koloruję – flagi Europy

 

Wydawnictwo:	Firma	Księgarska	Olesiejuk	sp.	z	o.o.,	
Ożarów	Mazowiecki	2016.

Stron:	64
Format:	145	x	200	mm

Oprawa:	miękka

 
	 Opis:	 Drodzy	 Rodzice,	 Proponujemy	 Waszym	
dzieciom	serię	kolorowanek	o	różnorodnej	tematyce	do-
skonalących	umiejętności	manualne,	które	przygotowują	
do	nauki	pisania.	Pamiętajcie!	Na	naukę	nigdy	nie	jest	za 
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wcześnie,	szczególnie,	gdy	łączy	się	ona	z	zabawą	i	dzięki	
odpowiedniemu	do	wieku	stopniowi	trudności	zapewnia	
dziecku	sukces.	Książeczka	zawiera	32	kolorowe	naklejki,	
które	 można	 przykleić	 przy	 kolorowanym	 obrazku	 jako	
barwny	 wzór.	 W	 serii	 znajdują	 się	 tytuły:	 Flagi	 świata,	
Flagi	Europy,	Piłka	nożna,	Na	 łące,	Bajkowy	świat,	Księż-
niczki,	Królewny,	Pojazdy,	Pojazdy	2,	Pojazdy	3,	Dinozaury,	 
W	lesie,	Zawody,	Zwierzęta	egzotyczne,	Zabawki,	Na	wsi,	
Owoce	i	warzywa,	W	domu,	Pory	roku,	Ptaki,	Pokaz	mody,	
Boże	Narodzenie	oraz	Święta	.

Europa – Ojczyzna naszych ojczyzn

 

Grupa	Wydawnicza	Harmonia,	Gdańsk.
Stron:	64

Format:	210	x	294	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	Książka	ta	ma	pomóc	dzieciom	w	poznaniu	
naszego	 kontynentu,	 jego	 pięknych	 krajobrazów,	 zabyt-
ków	oraz	mieszkańców.
	 Każde	 europejskie	 państwo	 zostało	 scharaktery-
zowane	za	pomocą	opisów	i	rysunków.	Dziecko	może	do-
wiedzieć	się,	 jak	duży	 jest	dany	kraj,	kto	go	zamieszkuje	
i	 jakim	 językiem	mówi.	Może	 poznać	 krajobraz,	 historię	
i	 zabytki.	 Znajdzie	 tu	 ciekawostki	 oraz	 opisy	 najbardziej	
charakterystycznych	 miejsc	 i	 cech	 narodowych.	 Będzie	
również	mogło	pokolorować	mapę	państwa	 i	 jego	sąsia-
dów	oraz	flagę.	Na	koniec	rozwiąże	zadania	sprawdzające	
zapamiętane	informacje.

Mapownik czyli praktyczny kurs 
mazania po mapach

 

Tekst	i	ilustracje:	Aleksandra	i	Daniel	Mizielińscy
Wydawnictwo	Dwie	Siostry	sp.	o.o.,	War-szawa	2016.

Stron:	72
Format:	370	x	272	mm

Oprawa:	miękka

	 Opis:	 Blok	 pełen	 twórczych	 zadań	 rysunkowych	
dla	młodych	odkrywców.	Ciąg	dalszy	podróżniczej	przygo-
dy	zapoczątkowanej	bestsellerową	książką	„Mapy”.
	 Wyrusz	we	własną	rysunkową	podróż	po	lądach,	
morzach	i	kulturach	świata!
	 Twórz	mapy	i	projektuj	flagi.	Odwiedź	wodny	targ	
w	Tajlandii,	pokonaj	labirynt	Minotaura	i	przygotuj	wypra-
wę	na	Mount	 Everest.	 Zbuduj	wieżę	 z	 ludzi	w	Katalonii,	
udekoruj	czaszki	z	cukru	w	Meksyku	i	zaprojektuj	wzór	na	
japońskie	kimono.
	 Rysuj,	baw	się	i	poznawaj	świat!
	 Blok	zawiera	36	plansz.	Każdą	z	nich	możesz	łatwo	
wyrwać,	by	obdzielić	twórczymi	zadaniami	całą	rodzinę!

Flagi. Naklejam i koloruję

 

Ilustracje:	Krzysztof	Chodorowski
Wydawnictwo:	PWH	Siedmiogród	sp.	z	o.o.,	Wrocław	2007.

Seria:	Naklejam	i	maluję
Stron:	64

Format:	210	x	148	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	„Flagi”	to	malowanka,	dzięki	której	dziecko	
rozwinie	 zdolność	 obserwacji	 i	 umiejętności	 manualne	
oraz	pozna	kolory.	Podpisy	pod	ilustracjami	ułatwiają	ko-

jarzenie	nazwy	z	obiektem,	co	pomaga	w	nauce	czytania.	
Dobierając	 i	 przyklejając	nalepki	 przedstawiające	32	po-
kolorowane	ilustracje,	dziecko	ćwiczy	umiejętność	logicz-
nego	myślenia	 i	 zręczność.	 Po	 odszukaniu	 i	 przyklejeniu	
właściwej	nalepki	Twoje	dziecko	może	kolorować	obrazek	
według	wzoru	na	naklejce	albo	dobrać	kolory,	posługując	
się	własną	wyobraźnią!

Gry

Jakie to flagi? - mini

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszczno	2011.
Liczba	elementów:	132

Wymiary	pudełka:	110	x	180	x	35	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

	 Opis:	 Gra	 "Jakie	 to	 flagi"	 doskonale	 łączy	 przy-
jemne	 z	 pożytecznym.	 Ta	 gra	 to	 emocjonująca	 zabawa,	 
a	 jednocześnie	 znakomita	 okazja	 do	 nauki	 identyfikacji	
flag	państwowych	(55	krajów).	Gracze	mogą	również	przy	
okazji	dowiedzieć	się	 i	nauczyć	nazw	stolic	państw,	wiel-
kości	ich	powierzchni,	liczby	ludności	itp.	Gra	adresowana	
jest	do	dzieci	i	dorosłych.
	 Zawartość	pudełka:	55	kart,	55	tekturowych	żeto-
nów,	20	plastikowych	żetonów,	klepsydra,	instrukcja.

Jakie to flagi? – średnie

 

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszczno.
Liczba	elementów:	379

Wymiary	pudełka:	380	x	300	x	70	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

 Opis:	"Jakie	to	flagi?"	To	gra	dydaktyczna	w	3	wa-
riantach.	Po	krótkim	przejrzeniu	katalogu	flag	z	instrukcji,	
zadaniem	graczy	jest	podanie	właściwej	nazwy	państwa,	
do	którego	należy	flaga	wybrana	z	talii	kart	lub	na	której	
stanął	pionek	gracza.	Drugą	częścią	zadania	 jest	wskaza-
nie	 położenia	wymienionego	 państwa	 na	mapie	 świata.	
Za	każdą	prawidłową	odpowiedź	zostaje	przyznany	punkt.	
Zwycięża	ten,	kto	zdobędzie	ich	najwięcej.	W	trakcie	emo-
cjonującej	zabawy	gracze	uczą	się	rozróżniać	flagi	państw	
całego	świata,	poznają	nazwy	tych	państw	i	miejsce	poło-
żenia.	Poznają	też	nazwy	ich	stolic,	a	także	jaka	jest	wiel-
kość	ich	powierzchni	i	jaki	obowiązuje	w	nich	język.
	 Zawartość	pudełka:	plansza,	100	kart	flag,	10	kart	
zadań,	4	pionki,	kostka	do	gry,	150	żetonów,	klepsydra,	no-
tes,	instrukcja.

Jakie to flagi?

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszcz-no.
Liczba	elementów:	379

Wymiary	pudełka:	380	x	300	x	70	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

	 Opis:	Taki	sam	jak	w	grze	„Jakie	to	flagi?	–	śred-
nie”.	Zawartość	pudełka:	plansza,	193	karty	flag,	27	kart	
zadań,	4	pionki,	kostka,	150	żetonów,	klepsydra,	notes,	in-
strukcja.
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Karty Piotruś + Pamięć – Flagi

 

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszczno.
Liczba	elementów:	25

Wymiary	pudełka:	60	x	90	x	10	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

	 Opis:	 "Piotruś"	 i	 "Pamięć"	 to	25	 kart	 pozwalają-
cych	grać	w	dwie	gry	 rozwijające	 spostrzegawczość	 i	 za-
pewniające	 dużo	 dobrej	 zabawy	 ich	 uczestnikom."Pio-
truś"	-	karty	dobiera	się	w	pary.	Wszystkie	karty	mają	parę,	
poza	jedną	-	Piotrusiem.	Osoba,	która	na	końcu	rozgrywki	
zostanie	z	Piotrusiem	w	ręku,	przegrywa.	"Pamięć"	-	karty	
rozkłada	się	na	stole	zakryte.	Gracze	odkrywają	po	kolei	
po	dwie	karty.	Jeśli	tworzą	parę	-	gracz	zyskuje	punkt.	Jeśli	
karty	nie	tworzą	pary	-	po	pokazaniu	wszystkim	graczom	
wracają	na	stół	w	te	same	miejsca.

4 w 1 – Flagi

 

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszczno.
Liczba	elementów:	194

Wymiary	pudełka:	305	x	245	x	50	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

	 Opis:	 "4	 w	 1	 -	 Flagi"	 to	 zestaw	 3	 różnych	 gier	 
i	 60	 puzzli	 do	 układania.	 Wszystkie	 gry	 i	 puzzle	 łączy	
wspólny	 temat	 -	flagi	państw	świata.	Charakter	gier	 jest	
zróżnicowany.	Prosta	gra	w	karty	"	Piotruś"	wzbudzi	naj-
większe	zainteresowanie	u	najmłodszych.	Gra	"Pamięć"	to	
dobry	trening	pamięci	dla	każdego.	"Domino"	jest	również	
uniwersalne,	grają	w	nie	chętnie	dorośli	i	dzieci.	Puzzle,	to	
świetne	 ćwiczenie	 spostrzegawczości,	 cierpliwości	 i	 sku-

pienia.	W	trakcie	gry	 i	 zabawy	każdy	z	uczestników	uczy	
się	jednocześnie	flag	państw	świata.
	 Zawartość	 pudełka:	 25	 kart	 Piotruś,	 28	 elemen-
tów	domina,	10	plastikowych	podstawek,	70	tabliczek	gry	
Pamięć,	60	puzzli,	instrukcja.

Pamięć flagi

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszczno.
Liczba	elementów:	71

Wymiary	pudełka:	195	x	185	x	55	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

 Opis:	W	 grze	 "Pamięć	 -	 Flagi"	wygrywa	 ten,	 kto	
najlepiej	 zapamięta	 położenie	 par	 takich	 samych	 obraz-
ków,	odkrytych	na	chwilę,	 spośród	wszystkich	 ilustrowa-
nych	 tabliczek	 leżących	na	stole	 rewersem	do	góry.	Gra,	
skierowana	jednocześnie	do	dzieci	i	dorosłych,	jest	świet-
nym	 treningiem	 pamięci	 i	 spostrzegawczości.	 Zapewnia	
dużo	dobrej	zabawy	 i	emocji,	a	przy	okazji	można	dzięki	
niej	poznać	flagi	różnych	krajów	świata.
	 Zawartość	 pudełko:	 70	 ilustrowanych	 tabliczek,	
instrukcja.

Domino – flagi

 

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszczno.
Liczba	elementów:	39

Wymiary	pudełka:	245	x	145	x	30	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

 Opis:	"Domino	-	flagi"	to	obrazkowa	wersja	domi-
na.	W	trakcie	gry	każdy	jej	uczestnik	stara	się	dołożyć	jeden	
ze	swoich	elementów	do	układu	leżącego	na	stole.	Elemen-
ty	dokłada	 się	dopasowując	 ze	 ich	obrazki.	 Zwycięzcą	 zo-
stanie	ten	,	kto	pierwszy	pozbędzie	się	swojej	puli	elemen-
tów.	Przy	okazji	gracze	uczą	się	jakie	kraje	reprezentują	flagi	

znajdujące	się	na	poszczególnych	elementach.
Zawartość	 pudełka:	 28	 elementów	 domina,	 10	 plastiko-
wych	podstawek,	instrukcja.

Biznes po europejsku

 

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszczno	2011.
Liczba	elementów:	308

Wymiary	pudełka:	245	x	255	x	60	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

	 Opis:	"Biznes	po	europejsku"	to	gra,	w	której	bę-
dąc	 obywatelem	 Unii	 Europejskiej	 	 masz	 szansę	 zbudo-
wać	 swoje	 finansowe	 imperium.	 Podróżując	 po	 europie	
możesz	 inwestować	 w	 stolicach	 krajów	 należących	 do	
Unii.	Kupowanie	i	sprzedawanie	nieruchomości,	licytacje,	
tantiemy,	podatki,	nadzieja	zysku	lub	widmo	bankructwa	
sprawiają,	że	poczujesz	wielkie	emocje	prowadzenia	biz-
nesu.	Przy	okazji	każdy	uczestnik	tej	gry	będzie	bezbłędnie	
rozróżniał	nazwy	stolic,	kraje	i	flagi	państw	należących	do	
Unii	Europejskiej.
	 Zawartość	pudełka:	plansza,	7	nominałów	po	25	
banknotów,	25	kart	akt	własności,	25	kart	szansa,	5	kart	
akcje,	kostka	do	gry,	5	pionków,	70	elementów	inwestycji,	
instrukcja.

Safari fotograficzne 
Podróż po Europie

 

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszcz-no.
Liczba	elementów:	57

Wymiary	pudełka:	340	x	305	x	21	mm
Liczba	graczy:	2	-	4

	 Opis:	 "Safari	 fotograficzne"	 i	 "Podróże	 po	 Eu-
ropie"	 to	 dwie	 proste	 i	 emocjonujące	 gry	 planszowe.	 
W	"Safari"	gracze	stają	się	myśliwymi,	ale	uzbrojonymi	tylko	 

w	aparat	fotograficzny.	Każdy	gracz	w	czasie	swojej	wypra-
wy	stara	się	fotografować	napotkane	zwierzęta.	Wygrywa	
ten,	kto	zdobędzie	najwięcej	zdjęć	podczas	całej	wyprawy.	 
W	trakcie	gry	można	przy	okazji	poznać	nazwy	najbardziej	
znanych	zwierząt	Afryki.	W	"Podróży	po	Europie"	uczest-
nicy	 gry	 zwiedzają	 Europę,	 poznając	 nazwy	 i	 położenie	
państw,	ich	flagi	i	nazwy	stolic.	W	zależności	od	wariantu	
gry,	zwycięża	ten,	kto	zdobędzie	najwięcej	pamiątek	z	po-
dróży	lub	ten,	kto	pierwszy	wróci	do	domu.
	 Zawartość	pudełka:	dwustronna	plansza,	4	pionki,	
50	żetonów,	kostka	do	gry,	instrukcja.

Encyklopedia – mózg elektronowy

 

Wydawnictwo:	Z.P.	Alexander,	Chwaszczno.
Liczba	elementów:	14

Wymiary	pudełka:	380	x	260	x	55	mm
Liczba	graczy:	1

	 Opis:	W	opakowaniu	znajduje	się	12	plansz	z	ilu-
stracjami	o	 różnej	 tematyce	 (np.	"rasy	psów",	"wynalaz-
ki",	"znane	budowle",	"malarstwo").	Po	ułożeniu	planszy	 
w	pudełku	należy	nacisnąć	 jednocześnie	dwa	punkty	za-
znaczone	przy	ilustracjach	związanych	ze	sobą.	Jeżeli	naci-
śnie	się	właściwe	punkty,	zapali	się	czerwona	dioda	w	rogu	
pudełka.	 Uczestnicy	 zabawy	 przeżyją	 mnóstwo	 emocji	 
i	jednocześnie	wzbogacą	się	o	wiele	ciekawych	informacji.
	 Zawartość	 pudełka:	 12	 plansz,	 pudełko	 z	 diodą,	
instrukcja.

Flagi państw świata

 

Wydawca:	Adamigo	Polska,	Częstochowa
Liczba	elementów:	80

Wymiary	pudełka:	310	x	220	x	30	mm

	 Opis:	Gra	ADAMIGO	MEMORY	jest	doskonałą	grą	
towarzyską	dla	wszystkich	lubiących	dobrą	zabawę	w	we-
sołym	klimacie.	Rozwija	pamięć,	uczy	koncentracji,	zbliża	
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rodzinę	 i	 uprzyjemnia	 wolne	 chwile.	 Tym	 razem	 młody	
gracz	ma	okazję	zapoznać	się	z	wyglądem	aż	40	flag	róż-
nych	państw	z	całego	świata.

Unia Europejska

 

Wydawca:	Trefl	S.A.,	Sopot.
Wymiary	pudełka:	398	x	266	x	45	mm

Liczba	graczy:	2	-	4

	 Opis	gry:	Ruszamy	do	Europy!	Zaproś	współtowa-
rzyszy	wyprawy	 i	 wspólnie	 wybierzcie	 się	 na	 europejski	
szlak,	 zaglądając	 do	 stolic	 państw	Unii	 Europejskiej.	 Nie	
zapomnijcie	 zapakować	 do	 plecaka	 całej	masy	 szczęścia	 
i	dobrego	humoru	–	świetna	zabawa	gwarantowana!
	 Celem	gry	jest	zdobycie	jak	najwięcej	flag	państw	
Unii	 Europejskiej.	 Gracze	 wybierają	 wariant	 planszy	 (ła-
twiejszy	 lub	 trudniejszy)	 i	 przemieszczają	 się	 po	 mapie	
zgodnie	 z	 ilością	 oczek	wyrzuconych	 na	 kostce.	 Zadanie	
jest	utrudnione,	bo	w	danej	stolicy	może	przebywać	jed-
nocześnie	tylko	jena	osoba,	a	po	drodze	możecie	napotkać	
utrudnienia	na	przejściu	granicznym	lub	zatrzymacie	się,	
żeby	wymienić	walutę	 i	pozwiedzać	zabytki	 z	napotkaną	
wycieczką.	Będziesz	podziwiał	rzymskie	Koloseum,	a	może	
spotkasz	ulicznych	grajków	na	Polach	Elizejskich	w	Paryżu?	
W	Skandynawii	może	cię	spotkać	burza	śnieżna,	a	podczas	
podróży	promem	bądź	przygotowany	na	sztorm.	Odwie-
dzaj	 stolice	 i	 zbieraj	 flagi	 –	 kto	 zdobędzie	 ich	 najwięcej,	
zostaje	zwy-cięzcą.	Na	uczestników	gry	czekają	medale!
	 Podczas	rozgrywki	gracze	poznają	mapę	politycz-
ną	Europy,	kraje	członkowskie	Unii	Europejskiej,	ich	flagi,	
a	także	najważniejsze	informacje.	Dwie	wersje	rozgrywki	
dostosowane	 do	 wieku	 graczy,	 plansza-mapa	 oraz	 nie-
zbędna	wiedza	geograficzna	to	z	pewnością	atuty	tej	gry.	
Pasjonująca	zabawa	dla	miłośników	podróży	 i	ciekawych	
świata.
	 Aktualna	wersja	gry	została	uzupełniona	o	Chor-
wację,	która	jako	ostatnia	dołączyła	do	Unii	Europejskiej.
Akcesoria	w	zestawie:	
-	Plansza	do	gry	z	dwoma	wariantami	mapy	
-	Kostka	sześcienna	
-	4	pionki	o	różnych	kolorach
-	112	kartoników	z	flagami	państw	Unii	Europejskiej	 (po	 
4	flagi	z	każdego	z	27	krajów	UE)
-	4	podkładki	z	nadrukowanymi	flagami.

Europa

 

Wydawca:	Trefl	S.A.,	Sopot.
Wymiary	pudełka:	290	x	190	x	40	mm

Liczba	graczy:	2	-	4

	 Opis:	Gra	 doskonali	 pamięć,	 ćwiczy	 umiejętność	
skupienia	uwagi	oraz	logicznego	myślenia,	wprowadzają-
ca	graczy	w	świat	zdrowej	rywalizacji.	Europa	to	gra,	która	
pomoże	dziecku	poszerzyć	wiedzę	na	temat	naszego	kon-
tynentu.	Grając	w	grę	Europa	dzieci	poznają	flagi,	stolice	 
i	język	państw	europejskich,	najważniejsze	budowle.	Jest	
to	gra	o	walorach	edukacyjnych	z	pięcioma	emocjonujący-
mi	wariantami.	Doskonale	połączenie	zabawy	i	nauki.
	 Gra	 zawiera:	 47	 kart	 z	 nazwą	 kraju,	 stolicą,	 po-
wierzchnią,	 językiem	 urzędowym,	 8	 kart	 specjalnych,	
mapę	Europy,	żetony	graczy	do	zbierania,	instrukcję	z	pro-
pozycjami	rozgrywek	z	spisem	flag.

Wszystkie państwa świata

 

Wydawca:	Tactic	Games	sp.	z	o.o.	
Oddział	w	Polsce,	Kraków.

Liczba	graczy:	2	-	6

	 Opis:	W	grze	przypisujemy	flagi	państwom,	a	na-
stępnie	odgadujemy	 ich	stolice.	Aby	wygrać,	należy	zdo-
być	flagi	państw	z	każdego	kontynentu.
	 Mnóstwo	 ciekawych	 wiadomości	 o	 państwach	 
z	całego	świata!	Niosący	emocje	joker!	Łatwo	przyswajal-
ne	zasady.
Gra	 zawiera:	 planszę	 do	 gry,	 200	 kart	 (195	 kart	 państw	 
i	5	kart	kontynentów),	36	pionków,	instrukcję.

Państwa świata

 

Wydawca:	Tactic	Games	sp.	z	o.o.	Oddział	w	Polsce,	Kraków.
Liczba	graczy:	2	-	6

	 Opis:	Wyruszacie	w	 podróż	 dookoła	 świata,	 aby	
zdobywać	wiedzę	o	różnych	krajach	i	ich	flagach!	
	 Gracze	 przyporządkowują	 flagi	 państwom.	 Jeśli	
nie	znają	odpowiedzi,	to	czekają	na	nich	dwie	podpowie-
dzi,	 jednak	 po	 usłyszeniu	 każdej	 z	 nich	 otrzymają	mniej	
punk-tów.	Drugi	element	gry	polega	na	przyporządkowa-
niu	państw	kontynentom.	Końcowe	podliczenie	ujawnia,	
kto	poradził	sobie	z	tym	najlepiej	i	został	zwycięzcą!

Flagi Unii Europejskiej - gra pamięciowa

 

Wydawca:	Axel	s.c.,	Dobczyce.
Liczba	graczy:	2	–	6

	 Opis:	 Pomieszaj,	 ułóż	 na	 stole	 i	 graj.	 Odkryjesz	
dwa	 identyczne	obrazki	–	punkt	dla	Ciebie,	dwa	różne	–	
zakrywasz	 i	 ruch	należy	do	przeciwnika.	Prawda,	że	pro-
ste?	Zaproś	do	zabawy	rodziców,	rodzeństwo	lub	przyja-
ciół	i	odkryjcie	Grę	Pamięciową!
	 Gra	zawiera:	54	duże	żetony	i	instrukcję.

Flagi – gra towarzyska Doble Double

 

	 Opis:	Gra	przeznaczona	 jest	do	dzieci	 jak	 i	doro-
słych.	Polecamy	grę	dla	dzieci	od	lat	4	do	seniora.	Gra	jest	
bardzo	prosta,	można	grać	w	nią	na	kilka	różnych	sposo-
bów.	Można	 również	wymyślać	 swoje	 zasady	wtedy	 gra	
stanie	się	jeszcze	bardziej	ciekawsza	i	zabawna.				
	 Komplet	31	kart	z	różnymi	obrazkami,	gdzie	tylko	
JEDEN	symbol	jest	taki	sam	na	dwóch	kartach.	W	grze	cho-
dzi	właśnie	o	odnalezienie	wspólnego	obrazka.	Kto	pierw-
szy	ten	wygrywa!
	 Do	gry	potrzebni	 są	minimum	dwaj	gracze,	 cho-
ciaż	jedno	dziecko	również	ma	przy	niej	zabawę.
	 Gra	 na	 tyle	wciąga	 graczy,	 że	 z	 pewnością	 będą	
domagali	się	rewanżu.

Kraje/Flagi państwowe
 

Wydawnictwo	Magnus,	Warszawa	2015.
Wymiary	pudełka:	90	x	135	x	30	mm

Seria:	Edu	karty
Liczba	graczy:	1	-	4

	 Opis:	Edu	karty	to	nauka	przez	zabawę.	Karty	zo-
stały	opracowane	 z	myślą	o	dzieciach	 i	młodzieży,	 które	
dzięki	 prostej	 karcianej	 zabawie	 będą	 mogły	 poszerzyć	 
i	utrwalić	swoją	wiedzę.	Seria	Kraje/Flagi	państwowe	za-
wiera	 55	 dwustronnych	 kolorowych	 kart	 edukacyjnych	
m.in.	z	obrazami	flag,	informacją	o	kraju,	jego	powierzchni	
i	liczbie	ludności,	a	także	kontynencie,	na	którym	znajduje	
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się	dany	kraj.	Dodatkowo,	w	zestawie	jest	50	kart	do	gry	
memo,	w	którą	dziecko	może	grać	samo	lub	z	przyjaciółmi	
czy	rodzicami.	Ponadto,	komplet	zawiera	karty	 in	blanco	
do	własnych	zapisków	pozwalających	na	utrwalenie	wie-
dzy	bądź	zapisywanie	punktacji	w	grze	memo.

Unia Europejska. Gra karciana
o państwach członkowskich Unii 

Europejskiej

 

Wydawca:	9	Planet,	Wrocław.

	 Opis:	 „Unia	 Europejska”	 to	 prosta	 i	 szybka	 gra	
edukacyjna.	 Gra	 doskonale	 nadaje	 się	 do	 tego,	 by	 pod-
czas	 wciągającej	 zabawy	 rozwijać	 swoją	 wiedzę	 na	 temat	
krajów	Unii	 Europejskiej.	W	 trakcie	 rozgrywki	 każdy	 z	 gra-
czy	dąży	do	odebrania	pozostałym	graczom	ich	kart.	Może	
tego	 dokonać	 poprzez	 poprawne	 wytypowanie	 cehcy,	 
w	której	jego	państwo	będzie	lepsze	od	państw	pozostałych	
graczy.	Gra	nie	wymaga	znajomości	krajów,	ale	bardzo	szybko	
daje	podstawową	wiedzę	na	ich	temat.
	 Karty	 są	 interesującą	 zabawką	 również	 dla	 cieka-
wych	świata	młodszych	dzieci	-	już	od	trzeciego	roku	życia!
	 Gra	zawiera:	27	kart	z	państwami	Unii	Europejskiej	 
i	instrukcję	do	gry	w	języku	polskim.

Karty Europa

 

Wydawnictwo	Nowik,	Opole	2004.
Liczba	graczy:	2	-	5

	 Opis:	Komplet	75	kart	do	gier	o	tematyce	Unii	Eu-
ropejskiej	dla	uczniów	szkoły	podstawowej.	W	zestawie	jest	
propozycja	5	gier.
	 Karty	mogą	być	wykorzystane	do	pracy	w	grupach	
na	zajęciach	pozalekcyjnych,	np.	Kółka	Europejskiego,	mogą	

również	 stanowić	ważny	 element	 zajęć	 dydaktycznych	 po-
święconych	 tematyce	 Unii	 Europejskiej.	Można	 oczywiście	
grać	 również	 w	 domu	 i	 świetlicy.	 Gry	 służą	 powtarzaniu,	
utrwalaniu	wiedzy.	Kształtują	umiejętność	logicznego	myśle-
nia,	ćwiczą	pamięć	i	ją	rozwijają.	Karty	są	dwustronne.	Strona	
pierwsza	to	karty	z	nazwami	państw,	stolic	i	flagami	Unii	Eu-
ropejskiej.	Druga	strona	kart	pomyślana	jest	jako	puzzle.	Po	
prawidłowym	ułożeniu	powstanie	mapa	Europy,	którą	moż-
na	wykorzystać	do	ćwiczeń	związanych	z	określeniem	położe-
nia	państw	europejskich	itd.
	 Przed	rozpoczęciem	gry	należy	wybrać	odpowiednie	
karty.	Zachęcamy	do	tworzenia	nowych,	własnych	reguł	gry.	
W	ofercie	jest	również	„Plansza	edukacyjna	Europa”	z	mapą	
Europy	i	wzorcowym	ułożeniem	kart	stolica,	flaga,	państwo.

Plansza edukacyjna Europa

 

Wydawnictwo	Nowik,	Opole	2004.

	 Opis:	„Plansza	edukacyjna	Europa”	z	mapą	Euro-
py		jest	pomocą	w	zabawach	„Kartami	Europa”.	Szczegól-
nie	przydatna	jest	w	pracy	z	młodszymi	dziećmi.	Na	mapie	
zaznaczone	są	charakterystyczne	obiekty	dla	poszczegól-
nych	krajów.

Układanka dla Europy

 

	 Opis:	Ta	drewniana	układanka	wykonana	w	wielko-
ści	człowieka	to	istne	dzieło	sztuki.	W	grze	zazwyczaj	uczest-
niczą	grupy,	których	zadaniem	jest	pokonanie	kilku	etapów.	
W	pierwszej	 kolejności	 gracze	muszą	ułożyć	mapę	Europy,	
korzystając	 z	 elementów	o	 niezwykłych	 kształtach.	 Kolejny	
etap	wymaga	pewnej	wiedzy	geopolitycznej.	Uczestnicy	mu-
szą	rozpoznać	flagę	danego	państwa	oraz	jego	nazwę	i	nazwę	

jego	stolicy	w	oryginalnym	języku.	Następnie	gracze	muszą	
oznaczyć	na	mapie	strefę	euro.	Ostatni	etap	polega	na	przy-
porządkowaniu	 etykiet	 z	 nazwami	 do	 odpowiednich	mórz	
otaczających	Europę.	Każde	przedstawicielstwo	i	biuro	Komi-
sji	Europejskiej	posiada	jeden	egzemplarz	tej	gry.	Kontakt	do	
Przedstawicielstwa	Komisji	Europejskiej	w	Polsce:	
https://ec.europa.eu/poland/about-us/contact_pl
	 Jest	ona	często	wykorzystywana	podczas	prezentacji	
dla	młodych	uczniów.

World Game

 

Wydawca:	Buiten	Speel,	Haarlem,	Holandia.	Wyłączny	dystrybutor	 
w	Polsce	Mokopico	sp.	z	o.o.,	sp.	k.,	Piaseczno.

Liczba	graczy:	2	–	4
Wymiary	pudełka:	200	x	200	x	30	mm

	 Opis:	Dzięki	tej	drewnianej	grze	nauczysz	się	roz-
poznawać	flagi	wszystkich	państw.
	 Ułóż	wszystkie	elementy	w	prostokącie,	flagami	do	
dołu.	Odwróć	dwie	karty.	Jeśli	są	takie	same,	zatrzymaj	je.	
Kto	ma	najlepszą	pamięć?	Wygrywa	ten	gracz,	który	zbierze	
największą	ilość	elementów.	Zestaw	zawiera	15	par.

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Praca	zbiorowa
Wydawnictwo	Wilga,	Grupa	Wydawnicza	Foksal,	Warszawa	2017.

Format:	160	x	235	mm
Oprawa:	miękka

	 Opis:	Kontynuacja	bestsellerowego	„Brulionu	za-
baw	dla	 każdego”.	 To	 zeszyt	 kultowych	 gier	 i	 zabaw	po-
dwórkowych.	Dzieci	znajdą	w	nim	mnóstwo	pomysłów	na	
zabawy	na	świeżym	powietrzu,	a	dorośli	mogą	odbyć	sen-
tymentalną	podróż	do	czasów	swojego	dzieciństwa.
	 W	 książce	 znajdują	 się	m.in.	 zasady,	wskazówki,	
modele,	instrukcje	oraz	szablony	potrzebne	do	wielu	gier	 
i	 zabaw	 podwórkowych,	 np.	 w	 podchody,	 klasy,	 gumę,	
czołgi	 czy	 sekrety.	 Ponadto	 zestaw	 kolorowych	 flag	 nie-
zbędnych	do	gry	w	kapsle,	a	oprócz	tego	mnóstwo	wyli-
czanek	 i	 zawołań,	 dzięki	 którym	w	 każdym	graczu	budzi	
się	duch	rywalizacji!	Przekonaj	się,	jak	niewiele	potrzeba,	
żeby	dobrze	się	bawić!

Puzzle

Flagi państw świata

 

Wydawnictwo	Beata	Piętka,	Warszawa.
Wymiary	planszy:	460	x	330	mm

Liczba	elementów:	84

	 Opis:	 Puzzle	 te	 przedstawiają	 wybrane	 flagi	
państw	 świata	wraz	 z	 nazwami	 oraz	 stolicami.	Układan-
ka	ta	to	ciekawa	i	edukacyjna	plansza,	którą	dziecko	ukła-
dając	przyswaja	wiedzę.	 Poznanie	flag	państw,	 ich	nazw	
oraz	stolic	to	nie	lada	zadanie.	Przyporządkowanie	odpo-
wiednich	elementów	do	siebie	wymaga	skupienia	i	uwagi.	
Puzzle	 to	 idealne	narzędzie	edukacyjne	nie	 tylko	dla	na-
uczycieli,	ale	również	i	dla	rodziców.	Dzięki	niemu	dziecko	
uczy	się	poprzez	naukę,	poznaje	świat	i	uczy	się	geografii.	
Puzzle	edukacyjne	to	inspirująca	zabawa	dla	dziecka,	roz-
budzająca	zainteresowanie	światem,	geografią	i	polityką.	
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Europa

 

Wydawnictwo	Beata	Piętka,	Warszawa.
Wymiary	planszy:	330	x	460	mm

Liczba	elementów:	101

	 Opis:	Mapa	na	puzzlach	przedstawia	Europę.	Za-
znaczone	są	granica	państw	należących	do	tego	kontynen-
tu.	Państwa	są	opisane	wraz	z	 ich	stolicami	oraz	flagami	
umieszczonymi	 na	 górze	 ilustracji.	 Państwa	 należące	 do	
Unii	 Europejskiej	 są	 oznakowane	 flagą	 Unii.	 Układając	
puzzle	 dziecko	 przyswaja	wiedzę	 na	 temat	 otaczającego	
go	świata.	Poszerzanie	wiedzy	na	temat	otaczających	nas	
państw	 może	 okazać	 się	 proste	 i	 przyjemne	 za	 sprawą	
puzzli.

Mapa Europy, Flagi

 

Producent:	Legler	OHG	small	foot	company,
Delmenhorst,	Niemcy.

Wymiary	planszy:	450	x	360	x	10	mm

	 Opis:	 Mapa	 Europy	 składająca	 się	 z	 36	 dużych	
puzzli	 oraz	 26	 flag	 państw,	 które	 można	 umieszczać	 na	
mapie.	Świetna	zabawa	geograficzna,	dzięki	której	Twoje	
dziecko	z	łatwością	nauczy	się	rozmieszczenia	państw	Eu-
ropy	na	mapie	oraz	ich	flag!	Nazwy	państw	w	języku	nie-
mieckim.

Alfabet – Państwa i Flagi

 

Wydawca:	Bright	Junior	Media	sp.	z	o.o.,	sp.k.,	Kraków.
Wymiary	opakowania:	330	x	145	x		70	mm

	 Opis:	Puzzle	edukacyjne	CzuCzu	to	świetna	zaba-
wa	 dla	 wszystkich	 najmłodszych.	 Ciekawa	 oraz	 barwna	
kolorystyka	zachęca	do	zabawy	każdego	malucha.	Zabawa	
polega	na	połączeniu	puzzli	z	nazwą	państwa.	Dzięki	tak	
świetnej	 zabawie	 dziecko	 pozna	 literki	 oraz	 nazwy	 pań-
stwa.	W	opakowaniu	znajdziemy	48	dużych	elementów.	
Rozmiar	pary:	115	x	105	mm.

Mapa Europy

 

Wydawca:	Trefl	S.A.,	Sopot.
Wymiary	pudełka:	227	x	330	x	57	mm

	 Opis:	Mapa	Europy	to	puzzle,	składające	się	z	200	
elementów,	które	zwrócą	uwagę	zarówno	dzieci,	jak	i	ich	
rodziców.	Prezentowane	puzzle	w	przyjazny	sposób	łączą	
zabawę	z	nauką	oraz	pobudzają	wyobraźnię	 i	 ciekawość	
świata.	 Układanka	 została	 specjalnie	 dostosowana	 do	
możliwości	poznawczych	dzieci	w	wieku	7-10	lat.	Po	uło-
żeniu	powstanie	obrazek	o	wymiarach	600	x	400	mm.	

Inne produkty

Szpilki do map z flagami

 

Wydawca:	Freytag-Berndt	Und	Artaria	KG,	Wiedeń.	
Oficjalny	dystrybutor	w	Polsce:	Lider	Serwis,	Łódź.

Format:	210	x	305	mm

	 Opis:	Album	z	naklejkami.	Zawiera	naklejki	z	flaga-
mi	narodowymi	wszystkich	państw	świata.	Można	je	przy-
kleić	do	20	szpilek	w	kształcie	chorągiewki,	które	następ-
nie	mogą	posłużyć	do	zaznaczania	interesujących	miejsc.
Wersja	angielsko/niemiecka.

 Państwa świata

							str.	A

 
							str.	B

Producent:	Visual	System,	Gdańsk.
Format:	300	x	400	mm

	 Opis:	 dwustronna	 podkładka	 edukacyjna	 przed-
stawiająca	 mapę	 polityczną	 świata,	 flagi	 państw,	 dane	 
o	stolicach,	powierzchni	i	ludności.

Krzysztof Jasieński

SUMMARY

	 In	the	article	there	are	various	educational	publi-
cations	with	flags	for	children.	Those	include	atlases	with	
stickers,	encyclopaedias,	books,	colouring	books,	games,	
puzzles	 and	 more.	 Those	 publishing	 huses	 are	 charac-
terised	 by	 a	 high	 editorial	 and	 content-related	 quality.		
Through	a	plain	way	of	introducing	new	information	and	
interesting	games,	they	encourage	obtaining	new	know-
ledge	about	flags	from	around	the	world	and	revising	it.	
71	various	publishing	houses	were	presented	here,	inclu-
ding	new	ones	and	those	hardly	available	in	book	stores	
or	toy	shops.	Some	of	them	can	be	bought	immediately,	
while	others	need	to	be	“hunted”	for	in	online	auctions.	
In	principle,	the	article	presents	publishing	houses	aimed	
at	 children,	 but	 adults	 can	 also	 gain	 new	 knowledge	 or	
revise	the	one	obtained	in	the	past.	I	hope	the	article	will	
be	helpful	for	them	in	choosing	the	right	publication	for	
their	offspring.
	 Pictures	and	descriptions	of	products	were	obta-
ined	from	online	publishers’	websites.

Zestaw kreatywny do samodzielnego 
malowania. Flaga Polski

	 Zestaw	wykonany	przez	przedsiębiorstwo	Mirage	
Hobby	 specjalizujące	 się	 w	 produkcji	 modeli	 z	 plastiku.	 
W	pudełku	znajduje	się	plastikowa	wytłoczka	flagi,	ramka,	
farby	akrylowe	w	sześciu	kolorach	i	pędzel.	W	tej	serii	do-
stępny	jest	również	herb	Polski.
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Olimpiada geograficzna 
z „Dobrą flagą”

	 W	dniach	od	20	do	22	kwietnia	2018r.	w	Zamościu	
odbył	się	finał	XLIV	Olimpiady	Geograficznej.
	 Uczestnicy	 zawodów	 finałowych	 prestiżowej	
Olimpiady	Geograficznej	 –	 najwybitniejsi	młodzi	 ucznio-
wiepasjonaci	 geografii	 z	 całej	 Polski,	 zmagali	 się	 w	 za-
daniach	 pisemnych,	 ustnych,	 terenowych.	 Brali	 udział	 
w	wykładach	oraz	projekcjach	filmowych.	Tak	zacne	grono	
wsparło	Polskie	Towarzystwo	Weksylologiczne	wykładem	
wiceprezesa	Zarządu	Głównego	PTW	płk	Marka	Kwietnia:	
"Polskie	 barwy	 narodowe"	 i	 nagrodami	 dla	 najlepszych,	
złotą	i	srebrną	"Dobrą	Flagą	Rzeczypospolitej"	Pogotowia	
Flagowego.	Złotą "Dobrą Flagę Rzeczypospolitej" Pogo-
towia Flagowego otrzymał zwycięzca Olimpiady Wiktor 
Odziemczyk z VIII LO w Warszawie a srebrną "Dobrą 
Flagę Rzeczypospolitej" Pogotowia Flagowego dla naj-
lepszego zawodnika z województwa lubelskiego wręczo-
no Aleksandrze Tadewicz ( II Liceum Ogólnokształcące  
w Lublinie). 
Gratulujemy	serdecznie	finalistom	i	laureatom!!!

Marek Kwiecień

foto:	Tomek	Krywionek

Weksylolodzy 
w Kordegardzie

	 W	dniu	26	kwietnia	2018	r.	w	Galerii	Narodowe-
go	 Centrum	 Kultury	 w	 Korgegardzie	 w	 Warszawie	 przy	
Krakowskim	 Przedmieściu	 15/17	 odbyło	 się	 spotkanie	
uczniów	Instytutu	Głuchoniemych	im.	Jakuba	Falkowskie-

go	w	Warszawie	z	przedstawicielami	naszego	stowarzysze-
nia.	Prelekcję	o	historii	barw	narodowych	 i	polskiej	flagi	
przeprowadzili	 Andrzej	 Bebłowski	 i	 Krzysztof	 Jasieński.	
Spotkanie	 było	 tłumaczone	 na	 język	migowy.	 Spotkanie	
było	 częścią	 tegorocznej	 kampanii	 społeczno-edukacyj-
nej #BarwyWspólne organizowanej	 przez	 Narodowe	
Centrum	Kultury.	Celem	tego	projektu	jest	rozpowszech-
nianie	wiedzy	 o	 symbolach	 narodowych,	 praktykach	 ich	
wykorzystania	 oraz	 sposobach	 ich	 traktowania.	 Ponadto	
kampania	ma	za	zadanie	budowanie	szacunku	i	pozytyw-
nego	odbioru	symboli	narodowych,	które	powinny	się	stać	
naturalnym	elementem	życia	 każdego	Polaka.	 Kampania	
realizowana	jest	w	ramach	Programu Wieloletniego „Nie-
podległa” na lata 2017-20211.	 Poniżej	 przedstawiamy	
krótką	fotorelację	z	tego	spotkania.

Krzysztof Jasieński

Fot.	Krzysztof	Jasieński

Weksylologiczny bieg 
wokół Twierdzy Zamość

	 W	 	 Dniu	 Flagi	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 2	 maja	
2018r.	 ulicami	 Zamościa	 przebiegli	 uczestnicy	 V	 OGÓL-
NOPOLSKIEGO	BIEGU	WOKÓŁ	TWIERDZY	ZAMOŚĆ.	Celem	
tego	biegu	była	popularyzacja	biegów	przełajowych	wśród	
dzieci	i	młodzieży	jako	najbardziej	dostępnej	formy	rekre-
acji	oraz:
–	uczczenie	100-lecia	Odzyskania	Niepodległości,
–	przypomnienie	idei	biegów	Wokół	„Twierdzy	Zamość”,
–	promocja	walorów	Miasta	Zamość	i	Zamojszczyzny,
–	 uczczenie	 obchodów	 Dnia	 Flagi	 Rzeczypospolitej	 Pol-
skiej,
–	uczczenie	święta	Konstytucji	3	Maja.
	 Wśród	 partnerów	 tegorocznego	 BIEGU	 WOKÓŁ	
TWIERDZY	 ZAMOŚĆ	 było	 Polskie	 Towarzystwo	Weksylo-
logiczne	 i	 DOBRA	 FLAGA	 Zbigniewa	 Korduli.	Wiceprezes	
PTW	Marek	Kwiecień	uhonorował	najszybszych	Polaków	
Biegu	 Głównego	 –	 kobiet	 i	mężczyzn	 Aleksandrę	 Jakub-
czak	i	Tomasza	Mydlaka,	złotą	"Dobrą	Flagą	Rzeczypospo-
litej".	Gratulujemy!!!	

Marek Kwiecień

 

 

Fot.	Życie	Zamościa.pl
1				Opracowano	m.in.	na	podstawie	informacji	ze	strony:	http://nck.pl/
projekty-kulturalne/projekty/	barwy-wspolne/aktualnosci/spotkanie-z-
weksylologami
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

 

	 W	 najnowszym	 numerze	 2(6)	 2018	 magazynu	
"Polska	 Zbrojna	 Historia"	 znajdują	 się	m.in.	 artykuły	 Ja-
rosława	Pycha	„Orzeł	pod	kadeckim	słońcem”	i	Mariusza	
Kubarka	„Charakter	podniosły	uroczystości	wojskowych”.

 

	 Interesującą	 książkę	 wydało	 Muzeum	 Etnogra-
ficzne	 im.	Marii	 Znamierowskiej-Prüfferowej	 w	 Toruniu.	
Co	 prawda	 publikacja	 ukazała	 się	 w	 2016	 roku,	 ale	 do-
piero	teraz	dotarła	do	redakcji	biuletynu.	„Biały?	Czarny?	
Czerwony?	O	 symbolice	kolorów”	 to	wspólna	publikacja	
Agnieszki	Kostrzewy<	Hanny	M.	Łopatyńskiej	Magdaleny	
Ziółkowskiej-Mrówki.	 A	 oto	 fragment	 wstępu	 do	 książki	
autorstwa	Huberta	Czchowskiego:	Zapraszamy […] do po-
dróży w świat symboli, który jest tworzony wokół nas, ale  
i przez nas samych. Z refleksji nad istotą symbolu we 
współczesności zrodziła się idea przygotowania wystawy 
„Biały? Czerwony? Czarny?” oraz publikacji, których Au-
torki proponują odczytywanie znaczeń tylko tak niewiel-
kiego wycinka, jakim jest symbolika kolorów. Żeby przebić 
się przez gąszcz znaczeń, a całość była jak najbardziej czy-
telna, ograniczały się tylko do tych kolorów oraz w zasa-
dzie do cywilizacji zachodnio-europejskiej. Czasem tylko, 
na zasadzie lustra, pokazane zostały odniesienia do innych 
kręgów cywilizacyjnych”.

	 W	rozdziale	 IV	–	Państwo,	władza,	dostojeństwo	
znajdują	się	m.in.	takie	podrozdziały:
-	Polskie	barwy	narodowe,
-	Barwy	województwa	kujawsko-pomorskiego,
-	Barwy	narodowe	w	sporcie.
	 Jest	to	bardzo	interesująca	i	godna	polecenia	pu-
blikacja.	Przedstawia	bowiem	szerokie	spojrzenie	na	sym-
bolikę	tych	trzech	kolorów	w	różnych	aspektach	ludzkiego	
życia.	

Marcowe zebranie PTW

	 W	 dniu	 10	 marca	 br.	 w	 Warszawie	 w	 Centrum	
Szpitalna	 odbyło	 się	 kolejne	 zebranie	 naszego	 stowarzy-
szenia.	Niestety	choroba	kilku	naszych	członków	uniemoż-
liwiła	im	udział	w	tym	spotkaniu.	Na	zebraniu	omawiane	
były	 bieżące	 sprawy	 naszej	 organizacji,	 a	 kolega	 Marek	
Kwiecień	przedstawił	"Komunikat	z	podsumowania	I	Wo-
jewódzkiego	Konkursu	Plastycznego	"Nasza	biało-czerwo-
na",	który	odbył	się	w	Zamościu	w	2017	roku.	
	 Poniżej	prezentujemy	krótką	fotorelację	z	tego	ze-
brania.	Zdjęcia	wykonał	Krzysztof	Jasieński.

Członkowie	PTW	na	zebraniu.

Członkowie	PTW	na	zebraniu.

Kol.	Marek	Kwiecień	prezentuje	"Komunikat	z	podsumowania	 
I	Konkursu	Plastycznego	"Nasza	biało-czerwona".

CIEKAWOSTKI WEKSYLOLOGICZNE
Flaga Polski z napisem 80x50cm dowolny nadruk

	 O	 takiej	 treści	nazwę	aukcji	możemy	znaleźć	na	bardzo	znanym	portalu	akcyjnym.	A	 tego	typu	aukcji,	 tylko	 
z	różnymi	rozmiarami	flagi,	jest	ponad	140.	Wystarczy	w	wyszukiwarce	wpisać	frazę	„polska	flaga	z	napisem”	i	mamy	
bogactwo	wzorów	i	napisów	na	fladze.	Większość	z	podawanych	rozmiarów	flag	wcale	flagą	nie	jest.	Podany	powyżej	
rozmiar	jest	wzorcową	proporcją	polskiej	flagi,	czyli	jak	ktoś	jeszcze	nie	wie,	to	jest	to	5:8	czyli	jak	w	tej	aukcji	50	x	80	cm. 
Kupujący	może	sobie	wybrać	dowolny	napis	lub	grafikę.	Aby	mu	to	ułatwić	producenci	prześcigają	się	w	ilości	i	różno-
rodności	wzorów.	Poniżej	kilka	przykładów	tej	radosnej	twórczości.

	 Większość	proponowanych	 „flag”	nie	mam	właściwych	proporcji.	 I	mogłoby	 się	wydawać,	 że	 są	 to	płachty	 
w	barwach	biało-czerwonych.	Jednakże,	gdy	zaczniemy	oglądać	strony	internetowe	producentów	flag	to	okazuje	się,	że	
niewielu	z	nich	wytwarza	flagi	we	właściwych	proporcjach.	Ale	żeby	tego	nie	było	za	mało	to	polscy	producenci,	jeżeli	
już	wytwarzają	polskie	flagi	we	właściwych	proporcjach	to	i	flagi	innych	państw	mają	u	nich	proporcje	5:8,	gdzie	prze-
cież	co	kraj	to	często	różne	proporcje.	Niby	wszyscy	dumni	z	pięknej	flagi,	a	jednak	może	coś	„upiększymy”.	Oj	chyba	
długo	trzeba	będzie	oduczać	mazania	po	fladze.

Krzykaro 
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