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Recenzja przedpremierowa 

 

Do przeczytania tej książki na samym początku przyczynił się sam tytuł książki 

''Terra insecta. Planeta owadów'' autorstwa Anne Sverdrup

chciałam się przyjrzeć z bliska twórczości pani profesor 

podejmie się omówienia głównych tytułowych zagadnień

Nasza dotychczasowa wiedza na temat owadów i roślin opiera się głównie na 

oglądaniu filmów przyrodniczych, ale to jest zbyt mały zakres poznania ich życia, 

aby poznać ich prawdziwe tak od środka. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem, doświadczenia, przekazu wiedzy oraz 

opowiedzianego barwnie zilustrowanym językiem o życiu owadów i roślin. 

Szczególnie zaciekawiła mnie przedstawiona przez autorkę wyrazistość 

opowiedzianej przez nią obrazowości występująca w II i IV rozdziale, 

prawdziwości w każdym napisanym słowie, profesjonalne podejście do tematu w 

tychże rozdziałach będącym głównym kluczem do poznawania owadów z pozoru 

stworzeniami niewidocznymi, a pożytecznymi w środowisku.
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Do przeczytania tej książki na samym początku przyczynił się sam tytuł książki 

. Planeta owadów'' autorstwa Anne Sverdrup-Thygeson, w której to 

chciałam się przyjrzeć z bliska twórczości pani profesor i czy we właściwy sposób 

podejmie się omówienia głównych tytułowych zagadnień- owady. 

Nasza dotychczasowa wiedza na temat owadów i roślin opiera się głównie na 

oglądaniu filmów przyrodniczych, ale to jest zbyt mały zakres poznania ich życia, 

h prawdziwe tak od środka.  

Jestem pod ogromnym wrażeniem, doświadczenia, przekazu wiedzy oraz 

opowiedzianego barwnie zilustrowanym językiem o życiu owadów i roślin. 

Szczególnie zaciekawiła mnie przedstawiona przez autorkę wyrazistość 

nią obrazowości występująca w II i IV rozdziale, 

prawdziwości w każdym napisanym słowie, profesjonalne podejście do tematu w 

tychże rozdziałach będącym głównym kluczem do poznawania owadów z pozoru 

stworzeniami niewidocznymi, a pożytecznymi w środowisku. 

Do przeczytania tej książki na samym początku przyczynił się sam tytuł książki 

Thygeson, w której to 

i czy we właściwy sposób 

owady.  

Nasza dotychczasowa wiedza na temat owadów i roślin opiera się głównie na 

oglądaniu filmów przyrodniczych, ale to jest zbyt mały zakres poznania ich życia, 

Jestem pod ogromnym wrażeniem, doświadczenia, przekazu wiedzy oraz 

opowiedzianego barwnie zilustrowanym językiem o życiu owadów i roślin.  

Szczególnie zaciekawiła mnie przedstawiona przez autorkę wyrazistość 

nią obrazowości występująca w II i IV rozdziale, 

prawdziwości w każdym napisanym słowie, profesjonalne podejście do tematu w 

tychże rozdziałach będącym głównym kluczem do poznawania owadów z pozoru 



Książka ta składa się z 9 rozdziałów, w których to zostały omówione zagadnienia, 

pojęcia oraz przykłady z życia owadów, roślin, człowieka.  

Elementem dodatkowym są tutaj wykonane ilustracje na stronach rozdziałowych 

oraz zamieszczona na końcu książki literatura, która posłużyła autorce w 

zdobywaniu i poszerzaniu informacji na temat owadów.  

Wydawnictwu Znak Litera Nova dziękuje za podarowanie mi egzemplarza 

przedpremierowego do zrecenzowania.  

Książkę tę polecam przeczytać uczniom, studentom, biologom, ekologom, którzy 

pragną poznać wiele nieznanych chwilami zabawnych historii wywołujących liczne 

zaskoczenia w świecie przyrodniczej podróży. 

 

 


