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ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
Mapy: redakcja kartograficzna NE.
Rysunki: archiwum NE oraz Ewelina Baran, Marcin Bruchnalski, Elżbieta Buczkowska, Rafał
Buczkowski, Małgorzata Detner, Zuzanna Dudzic, Andrzej Dukata, Justyna Dybala, Elżbieta Grozdew,
Natalia Helman, Wioleta Herczyńska, Elżbieta Jarząbek, Magdalena Jąkalska, Olga Kawacińska,
Przemysław Kłosin, Agata Knajdek, Berenika Kołomycka, Aleksandra Majewska, Laura Maziewska,
Krzysztof Mrawiński, Marek Nawrocki, Paulina Podolska, Joanna Ptak, Wojciech Sendal, Marta
Sieczkowska, Ewa Sowulewska, Elżbieta Śmietanka-Combik, Adam Tokarski, Maciej Trzepałka, Paulina
Undziakiewicz, Monika Woźniak; Shutterstock (fasola, książki, mąka, model działania płuc, owsianka,
symbole pogody, tarcze zegara z różnymi godzinami (5:30, 6:30, 7:30)).

Zdjęcia: archiwum NE (m.in. reprodukcja obrazu „Rugi Pruskie” Konstantego Górskiego) oraz
BE&W/Alamy (Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, turyści na Gubałówce); Adam Brzoza (dziewczynka
chuchająca na lusterko); Miłosz Budzyński (skręcone przewody z izolacją i bez);
Depositphotos/marog-pixcells (ciężarówka); FORUM − Renata i Marek Kosińscy (wąwóz lessowy),
Wojciech Wójcik (Rotunda św. Prokopa w Strzelnie); Ryszard Lebmor (Dolina Suchej Wody);
Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Rekopol (plakat kampanii „Dzień bez śmiecenia”);
PantherMedia − Anna Liebiedieva (orzechy laskowe), Guido Glowacki (wąż), Steven Heap (kot),
tempusfugit (otwarta książka); Shutterstock (akwedukt rzymski, ananas, apteka, arbuz, autobus,
balony, bateria paluszek, bateria szeroka, bez czarny, bocian, budynek szkoły bokiem, budynek szkoły
centralnie, budzik, chemik, chłopcy grają w piłkę nożną, chłopiec gra na gitarze, chłopiec myje
samochód, chłopiec myje zęby, chłopiec podlewa ogród, chłopiec przestraszony, chłopiec śpiewa do
mikrofonu, chłopiec ubiera się, chłopiec w słuchawkach, chłopiec z dziadkiem i komputerem,
chłopiec z psem, chmury nad morzem, ciasteczka, cukier w filiżance, cytryna, czyszczenie kranu,
deszcz nad morzem, dolina górskiego potoku, dom parterowy i drzewo, dom i krowa, dom
jednorodzinny piętrowy, dom z balonami, domek biały z tarasem, domki parterowe nad morzem,
drzewa jesienią, drzewa latem, drzewa zimą, dynia, dzieci grają w grę planszową, dzieci łowią ryby w
parku, dzieci na placu zabaw, dzieci przy stole odrabiają lekcje, dzieci przy zastawionym stole, dzieci
sadzą drzewka, dziewczyna czyta książkę, dziewczyna czyta książkę siedząc, dziewczyna gra na flecie,
dziewczyna myje podłogę, dziewczyna na rowerze, dziewczyna pracuje w ogrodzie, dziewczyna przy
tablicy, dziewczyna z mikroskopem, dziewczyna z probówkami, dziewczynka gra na skrzypcach,
dziewczynka gra w grę planszowa z tatą, dziewczynka gra w szachy, dziewczynka i chłopiec czytają
książki, dziewczynka i chłopiec słuchają muzyki, dziewczynka na koniu, dziewczynka na rowerze,
dziewczynka odrabia lekcje, dziewczynka w spodniach, dziewczynka w spódnicy, dziewczynka w
szortach, dziewczyny na widowni, dzięcioł, farmaceutka, gmach teatru, gołąb, górale z owcami,
gruszka, gwóźdź, hulajnoga biała i czarna, jajko, jajka, kaczka, kaczka leci, kaczka pływa, kanapka,
kartka z kalendarza, kasza, kawiarnia, kelnerka, kiwi, klej, Koloseum, komputer, Kościół Mariacki w
Krakowie, krajobraz górski, krajobraz mazurski, krajobraz nadmorski, kredka, krzesło, kucharzkobieta, kwiat w doniczce, laptop, lekarka, lekcja na basenie, lekcja w klasie, lekcja w ogrodzie, linijka,
lis, lokomotywa, łazienka, łóżko, mapa świata, marchew, masło na talerzyku, mąka w miseczce,

mleko w butelce, mleko w szklance, młodzież siedząca na murku, monety, morszczyn
pęcherzykowaty, muffinka, nakrętka, nakryty stół, napoje w szklankach z rurkami i przekąski,
nastolatki na basenie, nastolatki w kinie, nauczyciele przed tablicą, nożyczki małe, obrazek,
odkurzanie, ołówek, owca, pacynki, padalec, pająk, papryka, Partenon w Atenach, piekarnia,
pielęgniarka z dziewczynką, pies, piłka, piórnik, pióro, plaża, płyty CD i odtwarzacz, pociąg, pokój
dziecięcy z dużym oknem, pokój z dużą rośliną w oknie, potok górski, ratusz w Poznaniu, rodzina na
kanapie, rower, rurecznik mułowy, sałatka, samochodziki, samolot, Sfinks, skowronek, słońce nad
morzem, sprzątanie domu, stopy, stół, strażak z kotkiem, suszarka, syrop i łyżka, sześciopak jaj,
szklane kulki, śruba, świnia, tabletki w blistrze, tablica, tarcze zegara z różnymi godzinami (6:30, 7:00,
7:15), Tatry Wysokie, telewizor z pilotem, tort, traktor, tramwaj, truskawka, tubka z maścią, turyści
na Krupówkach, ubieranie tortu, wąż Eskulapa, weterynarz-kobieta, weterynarz z wilczurem, wróbel,
zamek w chmurach, zaskroniec, zeszyt, zgniecione opakowania kartonowe (mleko i sok), zmywanie
naczyń, zupa na talerzu, żaba, żarówka energooszczędna, żarówka LED, żarówka tradycyjna, żmija
zygzakowata); Thinkstock/Getty Images − (grzejnik olejowy na kółkach), egal (masło), Hemera
(samochód), JackF (nastolatki na zajęciach tańca), John_Kasawa (biurko), repinanatoly (lasagne
suche); Maciej Wróbel (banknoty, chłopiec w czerwonej bluzce, monety).

