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Na życzenie opracowujemy
indywidualne zestawy
zgodnie z Państwa wymaganiami i życzeniami,
dostosowując je także do:
poziomu wiekowego
dostępnego budżetu.

Wkrótce w naszej ofercie:

Pracownia

ekologiczna

do zajęć STACJONARNYCH (w pracowni)
do zajęć TERENOWYCH
O BEZPŁATNĄ OFERTĘ PYTAJ W MAJU 2013

Zdjęcie: Corel Corporation

Zestaw ekologiczny do badania wody

Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań
(testów) każdego parametru i określenia następujących wskaźników jakości wody:
1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie; 2) zasadowość; 3) kwasowość; 4) poziom
dwutlenku węgla; 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania.
Zestaw zawiera m.in. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą
i wyświetlac zem ciekłokrystalicznym, na baterie (700 godzin ciągłego użytkowania).
Zawartość zestawu umieszczona jest w specjalnej, przenośnej walizce z tworzywa
sztucznego, co umożliwia swobodne dokonywanie badań w terenie.
Do zestawu można dokupić pakiety uzupełniające do badania zawartości:
fosforanów, azotanów i innych w wodzie – patrz poniżej.

amon........10-400 ppm
azotany.....10-500 ppm
azotyny.....1-80 ppm
fosforany..3-100 ppm

siarczany..200-1600 ppm
siarczyny..10-1000 ppm
twardość..3/4/7/14/21 dH*
żelazo.......2-100 ppm
*(stopnie niemieckie)

WĘŻSZY ZAKRES = WIĘKSZA CZUŁOŚĆ

Paski wskaźnikowe pH, różne zakresy
Paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 0,5 lub 1,0 pH) sprzedawane
w opakowaniach po 100 sztuk w 4 rodzajach zakresów:

Profesjonalne paski
niemieckiego koncernu
Macherey-Nagel

Paski wskaźnikowe
do oznaczania półilościowego jonów:

pH 0-14 (1,0)
pH 4,5-10 (0,5)
pH 0,0-6,0 (0,5) pH 7,0-14 (0,5)

Paski wskaźnikowe
pH 1-14, w rolce
W rolce (5 metrów). Możliwość dokupienia
samych wkładów.

Paski wskaźnikowe pH
ekonomiczne
Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania
poziomu pH w zakresie 1-14. Sprzedawane
w opakowaniach po 100 szt. Doskonałe do
celów edukacyjnych ze względu na niską cenę
oraz wystarczającą do celów dydaktycznych
ogólną dokładność wskazań.

Pakiet do badania
zasadowości wód

Pakiet do oznaczania
twardości ogólnej wody

Pakiet przeznaczony do badania zasadowości
wody (metoda: miareczkowanie); umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..100 mg/l CaCO3,
0..300 mg/l (ppm) CaCO3.

Pakiet przeznaczony do oznaczania twardości ogólnej
wody (metoda: miareczkowanie); umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0,0..30,0 mg/l CaCO3,
0..300 mg/l (ppm) CaCO3.

Pakiety do badania zawartości...
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1 fosforanów w wodzie
Pakiet uzupełniający (lub do samodzielnego użytku) do Zestawu
ekologicznego do badania wody przeznaczony do oznaczania
zawartości fosforanów (niskie zakresy) w roztworach wodnych
(metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwia wykonanie 50 badań (testów). Warto pamiętać, że duża zawartość fosforanów stymuluje rozwój organizmów fotosyntetycznych
powodując eutrofizację jezior, rzek i stawów.

2 azotanów w wodzie

4

Pakiet uzupełniający (lub do samodzielnego użytku) do Zestawu
ekologicznego do badania wody przeznaczony do oznaczania
zawartości (koncentracji) azotanów w roztworach wodnych (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwia wykonanie 100 badań
(testów). Wyższa, niż śladowa ilość jonów azotanów w wodzie (np. pitnej) jest na tyle niebezpieczna, iż ustala się
limity stężenia azotanów w wodzie pitnej.
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3 azotanów w wodzie i glebie

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości (koncentracji)
azotanów w wodzie i glebie (metodą kolorymetryczną). Pakiet
umożliwia wykonanie 200 testów (100*woda+100*gleba).

4 chlorków w wodzie

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości chlorków
w wodzie (metodą miareczkowania). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy (wysoki i niski): 0..1000 mg/l
(ppm) Cl-, 0..100 mg/l (ppm) Cl .

5 siarczynów w wodzie

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości siarczynów
w wodzie (metoda: miareczkowanie jodometryczne); umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..20 mg/l (ppm)
Na2SO3, 0..200 mg/l (ppm) Na2SO3.
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6 tlenu rozpuszczonego w wodzie
Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (metoda: miareczkowanie). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakres: 0. .10 mg/l (ppm) O2.

7 żelaza w wodzie
Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości żelaza w wodzie
(metodą kolorymetryczną); umożliwia wykonanie 50 testów.
Zakres: 0..5 mg/l (ppm) żelazo Fe2+, Fe3+; wrażliwość 1 mg/l.

8 dwutlenku węgla w wodzie
Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości dwutlenku węgla w wodzie (metoda: miareczkowanie; wskaźnik: fenoloftaleina). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..10
mg/l (ppm) CO2, 0..50 mg/l (ppm) CO2, 0..100 mg/l (ppm) CO2.

Wszystkie
mierniki
cyfrowe
dostarczane są

z kompletem

buforów
kalibracyjnych.
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Konduktometr kieszonkowy “3”

3

4
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Wodoszczelny tester pH,
elektroniczny

Kieszonkowy tester, który mierzy oraz wyświetla trzy
parametry: przewodność (EC), zawartość soli rozpu-szczalnych (TDS) oraz temperaturę (°C). Charakteryzuje się dużym
wyświetlaczem, wodoszczelną obudową oraz automatyczną
kompensacją temperatury. Zakresy: EC: 0...3999 µS/cm; TDS:
0...1999 mg/l; temp.: 0,0...60,0 °C. Dokładność +/- 2% pełnego odczytu - 0,5 °C. Wymiary: 163 x 40 x 26 mm. Waga: 85 g.

2

Tester “Combo 4”

Miernik ten może dokonywać 4 niezależnych pomiarów: przewodności (EC), zawartości soli rozpuszczalnych (TDS), pH oraz
temperatury (°C). Charakteryzuje się dużym wyświetlaczem,
wodoszczelną obudową oraz automatyczną kompensacją m.in.
temperatury. Zakresy: EC: 0...3999 µS/cm; TDS: 0...2000 mg/l
(ppm); pH: 0,0...14,0; temp.:0,0...60,0 °C. Nie wymaga wymiany sondy oraz każdorazowej kalibracji. Zasilanie bateryjne.
Dokładność (@20 °C): EC 1 µS/cm; TDS 1 mg/l; pH 0,01; temp.
+/-0,1 °C. Wymiary/waga: 163x40x26 mm / 85 g.

Wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
zasilany czterema (1,5 V) bateriami (700
godzin ciągłego użytkowania). Zakres: 0,014,0 pH. Skala: 0,1 pH. Dokładność: +/- 0,1
pH. Otoczenie: 0-50 °C, max. 95% wilg. wzgl.
Wymiary: 17,5 x 4,1 x 2,3 cm, waga 95 g.
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Tester pH, szkolny
(z buforami)
Prosty, elektroniczny pH-metr z elektrodą
i wyświetlaczem, zasilany czterema (1,5
V) bateriami (150 godzin ciągłego użytkowania). Zakres: 0,0-14,0 pH. Skala: 0,1 pH.
Dokładność: +/- 0,1 pH. Otoczenie: 0-50 °C,
max. 95% wilg. wzgl.
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Wodoszczelny tester pH,
elektroniczny,
z kompensacją temperatury
Tester w stosunku do modelu powyższego
(Wodoszczelny tester pH, elektroniczny) wzbogacony
o funkcję automatycznej kompensacji temperatury.
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Wodoszczelny tester pH
i temperatury, elektroniczny

Wodoszczelny, elektroniczny tester pH i temperatury
z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (wyświetla
jednocześnie pH i °C) zasilany czterema (1,5 V) bateriami (350
godzin ciągłego użytkowania). Zakresy: 0,0-14,0 pH i 0,0-60,0
°C. Skala: 0,1 pH i 0,1 °C. Dokładność (@20 °C): +/- 0,1 pH i +/0,5 °C. Otoczenie: 0-50 °C, 100 % wilgotności względnej. Automatyczny wyłącznik: po 8 min. Automatyczna kompensacja
temperatury. Obudowa wodoszczelna, niezatapialna.

drewniany (C) 95 cm
Drążek (żerdź) drewniana o długości 95 cm (C) do mocowania na wskazanych
sieciach i sitach. Na zdjęciu pośrodku. Po lewej stronie widoczna przedłużka
długości 95 cm; po prawej stronie – drążek razem z przedłużką (2 x 95 cm).

teleskopowy
(A) 145-275 cm
(B) 150-385 cm

Specjalny drążek (żerdź) teleskopowy dostępny w dwóch wersjach: o długości od 145
do 275 cm (podstawowy – A) lub 150-385 cm (max – B), wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, siatek, czerpaków... Dzięki temu mechanizmowi nie ma potrzeby kupowania
do każdego sita, siatki... odrębnego drążka. Drążek doskonale ułatwia prawidłowe
pobieranie próbek (np. ze środkowej części nurtu rzeki) oraz np. poławianie owadów
wśród wyższych partii gałęzi (patrz: siatki do połowu owadów).

Zacisk uniwersalny
Do zaciskania na pojemnikach szklanych
i polietylenowych (do pobierania próbek)
o Ø otworu 10-80 mm i obj. do 1000 ml. Zacisk ma
ustawiany, zmienny kąt (0-180°). Zapewnia swobodę
w dobieraniu pojemników do pobierania próbek.
Cena bez drążka teleskopowego (A lub B)!
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Czerpak osadu/mułu
Walcowaty czerpak ze stali nierdz. o poj.
1000 ml (h=120 mm, Ø 110 mm) z zaciskiem
o regulowanym kącie nachylenia (0-180°).
Do mocowania na drążku teleskopowym
– kupowanym oddzielnie (A lub B).

Zlewka-czerpak
z zaciskiem
Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca
rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie.
Do mocowania na drążku teleskopowym
(A lub B) – kupowanym oddzielnie.

Sito druciane

Sieć workowa
z dnem sitowym

Szczególnie mocny i odporny
rodzaj sieci. Wzmocnione brzegi
umożliwiają także łapanie drobnej
fauny bezpośrednio z gleby dna
w obszarze brzegowym zbiorników
wodnych. Mocna, a zarazem prosta
konstrukcja zapobiega wyginaniu.
Sito o Ø 200 mm, wielkość oczka
sita: 1,5 mm. Sito przystosowane
do mocowania na drążku
teleskopowym – kupowanym
oddzielnie (A lub B).

Płócienna osłona o głębokości
240 mm, zawieszona na
obręczy o Ø 260 mm, w dnie
sito o wielkości oczka: 1,5 mm.
Sieć przeznaczona do łowienia
materiału badawczego
i sortowania, szczególnie
przydatna w badaniu wód
płynących. Konstrukcja umożliwia
oznaczanie drobnej fauny,
a następnie jej wypuszczanie. Sito
przystosowane do mocowania na
drążku teleskopowym (A lub B)
– kupowanym oddzielnie.

Sieć workowa
Sieć workowa, na obręczy o Ø 200 mm, bardzo
trwała, nylonowa, do łapania/łowienia ruchomych
okazów takich jak drobne organizmy wodne
(owady,...), pływające cząstki. Wielkość oczka
sieci: 0,8 mm, głębokość worka 330 mm. Sieć
przystosowana do mocowania na drążku
teleskopowym – kupowanym oddzielnie.

Sieć workowa
z drążkiem aluminiowym
Ekonomiczna sieć workowa, na obręczy
o Ø 240 mm do poławiania drobnych organizmów
wodnych (owady,...) w części powierzchniowej
wód, zamocowana na aluminiowym drążku
teleskopowym długości 46..78 cm, odłączanym.

Sito druciane II
Szczególnie mocny
i odporny rodzaj sieci.
Wzmocnione brzegi
umożliwiają także
łapanie drobnej fauny
bezpośrednio z gleby dna
w obszarze brzegowym
zbiorników wodnych.
Mocna, a zarazem prosta
konstrukcja zapobiega
wyginaniu. Sito o Ø 200 mm,
montowane pod kątem 30°
do drążka drewnianego (C)
– kupowanego oddzielnie.

Sieć planktonowa,
podstawowa (w. 65)
Sieć planktonowa,
profesjonalna (w. 25)
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Profesjonalna, odporna sieć przystosowana także do ciągnienia
i wleczenia w wodzie, stąd wyposażona jest dodatkowo w haczyk
zatrzaskowy i mocną linę nylonową. Sieć zawieszona na wzmocnionej
obręczy o Ø 250 mm. Wielkość oczka sieci: 25 µm (=0,025 mm).

Mocna sieć zawieszona na
galwanizowanej obręczy o Ø 200 mm.
Wielkość oczka sieci: 65 µm (=0,065 mm).
Do dna sieci przymocowane naczynie
(PE) zbierające o poj. 100 ml. Sieć
przystosowana do mocowania
na drążku teleskopowym (A lub B
– kupowanym oddzielnie.

Skrobak dna
Bardzo mocna i odporna sieć nylonowa na półobręczy,
na której zamontowany jest skrobak wykonany
z wysokogatunkowej stali. Skrobak umożliwia
pobieranie drobnej fauny i flory bezpośrednio z dna
zbiorników wodnych, szczególnie bytujących w postaci
różnych kopczyków. Wielkość oczka sieci: 0,8 mm.
Głębokość sieci: 250 mm. Szerokość skrobaka:
140 mm. Sito przystosowane do mocowania na drążku
teleskopowym – kupowanym oddzielnie.

Krążek Secchi’ego
Krążek o Ø 250 mm do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania
światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażony dodatkowo
w ołowiany ciężarek oraz uchwyt do zahaczenia linki (dokupowanej oddzielnie).

Linka skalowana
z uchwytem

Krążek Secchi'ego z linką

Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchi'ego, długości 10 m,
skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem. Zwijana na
specjalnym uchwycie.

Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania
głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła.
Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką.

Kotwiczka
typu grapnel z liną

Czerpacz wody
z termometrem,
profesjonalny

mi
Kotwiczka typu grapnel z 6 elastyczny
ych.
wodn
roślin
ia
ągan
wyci
do
kami
haczy
em
Dostarczana razem 20-metrową liną z oplot
(3 mm) zwijaną na szpuli.

Termometr do pomiarów
temperatury cieczy
i ciał stałych
Profesjonalny czerpacz wody z termometrem i linką oraz kulkowym
mechanizmem automatycznie zamykającym czerpacz, przeznaczony
do pobierania prób wody z określonej głębokości. Dzięki praktycznej
budowie przyjazny w obsłudze. Zakres mierzonych temperatur
–10°C...+50°C. W dolnej części czerpacza kranik zapobiegający
mieszaniu się próbki z tlenem atmosferycznym. Przyrząd
wykonany z mocnego PVC oraz mosiądzu i stali nierdzewnej. Dostarczany wraz z 20-metrową linką nylonową.

Termometr-czerpak
głębinowy
Termometr zanurzeniowy do określania
temperatury wody na określonej
głębokości. Zakres: 0...50 °C.

Bardzo dokładny termometr elektroniczny
z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym
przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach
stałych (także zamarzniętych), a więc także w wodzie
i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 °C. Dokładność: 0,30,5 °C. Sonda ze stali nierdzewnej. Zasilany baterią 1,5 V
(ok. 3000 godzin ciągłego użytkowania).

Czy

...dlaczego drążki
do mocowania czerpaków i sit
są tak długie?

Aby umożliwić pobieranie prawidłowych próbek wody; np. próbki wód stojących
należy pobierać w najgłębszym miejscu zbiornika, a próbki wód płynących ze
środkowej części nurtu. Drążek teleskopowy kilkumetrowej długości umożliwia
więc pobranie próbki bez konieczności wchodzenia do wody, a jednocześnie
pozwala dowieźć drążek na miejsce poboru bez większych problemów.

Paski wskaźnikowe do oznaczania
zawartości olejów w wodzie/glebie
100 pasków do wykazywania zawartości olejów w wodzie/glebie oraz
wykazywania obecności węglowodorów w wodzie (metodą kolorymetryczną
– wg skali barwnej).

Zestaw pojemników do próbek
z nosidłem
Nosidło do przenoszenia i przechowywania 6 zamykanych pojemników
(zawarte w zestawie) do różnego typu próbek terenowych (wodnych,
glebowych), tj.: 2 butle (PE) z wąskimi szyjkami o pojemności 1000 ml,
2 butle (PE) z szerokimi szyjkami o poj. 1000 ml, 1 słój z szeroką szyjką
o poj. 500 ml, 1 butla na próbki światłoczułe.

Butelka
z zakraplaczem
Czworokątna butelka szklana
(przezroczyste lub brązowe szkło) o poj.
30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta
z korkiem. Wygodna do przenoszenia
niewielkich ilości płynów (próbek
z terenu lub odczynników w teren).

Pytaj także
o inne przyrządy
specjalistyczne
oraz zestawy dedykowane
(kompletowane na życzenie)
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Walizka Eko-Badacza „Ecolabbox”
Fascynujący zestaw narzędzi badawczych umieszczonych w specjalnej walizce z rączką i paskiem, wielokrotnego
użytku. Wszystkie elementy zestawu umieszczone są w wyprasce z otworami dopasowanymi do poszczególnych
elementów.
Zestaw umożliwia:
• badanie wody, w tym określanie (reagenty) poziomu fosforanów (PO4), azotanów (NO3), azotynów (NO2), amonu
(NH4), pH oraz twardości wody, a także badanie osadów i obserwacje wielu innych czynników związanych z wodą;
• badanie gleby, w tym składu i składników gleby (testy reagentami na zawartość fosforanów, azotanów, amonu
oraz oznaczanie pH gleby), organizmów glebowych, procesu glebotwórczego;
• obserwację drobnych organizmów zwierzęcych, lądowych i wodnych, w tym bioindykatorów.
Zestaw zawiera reagenty do badania wszystkich powyższych parametrów oraz specjalne przezroczyste fiolki
do stawiania na przystosowanej do tego karcie kolorymetrycznej. Butelki z reagentami oraz fiolki kodowane są
kolorami i oznaczone symbolami chemicznymi trwałym nadrukiem. Do zestawu dołączona kolorowa foliowana skala
kolorymetryczna do wszystkich badanych parametrów.
Zestaw pomyślany jest jako terenowe mini-laboratorium, stąd m.in. składany statyw do badań
za pomocą reagentów. Czytelna instrukcja prowadzi „krok po kroku”, a bardzo wysoka jakość
odczynników zapewnia rzetelność badań.

Czy

Stoper
elektroniczny
Stoper elektro niczny
wyświe tla czas, godziny,
minuty i sekund y oraz dni
i miesiące. Sygnali zacja
dźwiękowa. Dokład ność:
1/100 sekund y.

Taśma terenowa
rów,
długości 20 met
głej,
wysuwana z okrą y.
ow
ud
ob
ej
ow
tik
plas

ma mi
Taś

nicza

Jest to metoda określająca stężenie badanego roztworu w wyniku porównania
intensywności jego barwy z wzorcową skalą (tabelą) barw. Wzornik barw w postaci
drukowanej skali jest szczególnie przydatny w warunkach pozalaboratoryjnych,
przy badaniach terenowych. W warunkach laboratoryjnych używa się np.
kolorymetrów elektronicznych, w których wzorcem mogą być probówki
kolorymetryczne z oznaczonymi roztworami.

MOŻNA DOKUPIĆ

er

...na czym polega badanie próbek
metodą kolorymetryczną?

ZUŻYTE REAGENTY

AQUANAL
podręczny zestaw do analizy wody
AQUANAL to podręczny zestaw przeznaczony do szybkiej i prostej analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Odczynniki oraz niezbędne pojemniki (specjalnie oznaczone) umieszczone są w przenośnej walizce i umożliwiają określenie poziomu azotanów
(NO3-), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu
pH i twardości wody.
Po zużyciu reagentów istnieje możliwość ich dokupienia.
Zastosowanie wodnego laboratorium, dzięki prostym metodom przyjaznym dla środowiska, daje możliwość szybkiego sprawdzenia jakości wody.
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ZUŻYTE REAGENTY

MOŻNA DOKUPIĆ

GLEBA

zestaw doświadczalny
z wyposażeniem laboratoryjnym
i kartami pracy

Nowa wersja zestawu zawiera także
kolorowe foliowane plansze A4
pokazujące wybrane etapy niektórych
doświadczeń. Cały zestaw umieszczony
został w sztywnej walizce.
Zestaw spotkał się z ogromnym
uznaniem nauczycieli. Polecamy!

Starannie opracowany zestaw 20
doświadczeń wraz z omówieniem dla
prowadzącego zajęcia (od teorii do
wniosków) oraz zestawem niezbędnego
wyposażenia laboratoryjnego (cylindry,
szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta,
fiolki z korkami, lejki, sito i siatka,
sączki, lupy, szpatułka dwustrona,
łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym
reagent ze skalą kolorymetryczną.
Zestaw, za pomocą prostych, ale
ciekawych doświadczeń, zapoznaje
z najważniejszymi cechami i rolą gleby
w przyrodzie. Wychodząc od typów gleb
i składu granulometrycznego, poprzez
właściwości fizykochemiczne, dochodzimy
do roli organizmów żywych w glebie,
a także skutków działalności człowieka.
Dołączone karty pracy można kserować.

Instrukcja zawiera karty pracy ze szczegółowym opisem następujących doświadczeń: Skład mineralny gleb • Podstawowe
frakcje glebowe • Trwałość struktury gruzełkowatej gleby • Wilgotność gleby • Zdolność filtracyjna gleb • Pojemność wodna gleb
• Odczyn gleby • Sorpcja fizyczna gleby • Wpływ nawozów zawierających wapń i sód na strukturę gruzełkowatą gleby • Wpływ
wapnowania gleby na jej odczyn • Budowa dżdżownic i ich wpływ na użyźnianie gleb • Organizmy glebowe i ich działalność
w glebie • Zróżnicowanie fauny glebowej w zależności od rodzaju gleby • Zasolenie gleb a rozwój roślin • Zasolenie gleby
a zużycie wody przez rośliny • Wpływ skażenia gleby na kiełkowanie i wzrost roślin • Oddziaływanie chlorku sodu na strukturę
gleby • Wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew • Udział roślin w procesach glebotwórczych

GLEBA Plus

zestaw doświadczalny
z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy

GLEBA

Rozszerzona wersja zestawu
GLEBA– zestaw doświadczalny z wyposażeniem
laboratoryjnym i kartami pracy (patrz: szczegółowy opis
i skład obok). Zestaw rozszerzono o dodatkowe reagenty
do oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie.
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Zestaw do pobierania prób glebowych
W skład zestawu wchodzą: 1) przyrząd do pobierania prób glebowych – patrz: opis obok; 2) nierdzewna łopatka;
3) szpatułka dwustronna z jednym końcem wygiętym do pobierania niewielkich prób lub zsypywania/mieszania ich;
4) słój z szeroką nakrętką; 5) podłużny pojemnik do gromadzenia próby gleby, także w postaci profilu.

Przyrząd do pobierania
prób glebowych
Nowy, ulepszony przyrząd do pobierania prób i profili glebowych
w kształcie metalowego cylindra długości 35 cm i średnicy wewnętrznej
16 mm z nacięciem tworzącym rowek długości 20 cm. Do przyrządu
wsuwana jest wygodna rączka, którą po pobraniu próby można wykorzystać
jako tłok (patrz: zdjęcie obok). Płytsze próby gleby można także wypychać od
góry rowka z zewnątrz. Przyrząd wykonany jest z nierdzewnej stali, a jego
koniec zakończony jest ukośnie, aby łatwo go było wbijać w glebę. Przyrząd
wchodzi w skład „Zestawu do pobierania prób glebowych”.

Przyrząd do pobierania
prób glebowych,
wersja specjalna, tytanowa

Sita glebowe – komplet 6

Przyrząd do pobierania prób/profili glebowych – wersja
specjalna wykonana ze stali tytanowej z zaostrzonym
końcem i skalowaniem co 10 cm. Długość przyrządu 81 cm,
długość rowka 60 cm, Ø 20/13 mm (zewn./wewn.).
Zdejmowana rączka z gumową osłoną służąca
jako młotek do wbijania przyrządu w glebę.

Komplet zawiera 6 sit oraz pojemnik z pokrywą i służy do oddzielania
elementów gleby. Sita o Ø 10 cm każde, mają różne gęstości oczek. Sita
oraz dodatkowy pojemnik można ustawiać jeden na drugim, przykryć
pokrywą i bez problemów przesiewać glebę, rozdzielając i grupując jej
elementy według wielkości, co pomoże ustalić skład i typ badanej gleby.

Waga wisząca
10 g/max 10 kg
Łopatka
do gleby

Szpatułka
dwustronna

Łopatka do pobierania prób
glebowych, metalowa, ostro
zakończona, z drewnianą
rączką. Estetyczna. Długość:
całej łopatki – ok. 26 cm,
samego ostrza – ok. 13 cm.

Metalowa szpatułka
z jednym końcem prostym
i z drugim zagiętym, do
nabierania, odmierzania
i rozdrabniania materiałów
sypkich, w tym prób gleby.

Kompasy
zamykane

Łyżko-szpatułka
Metalowa łyżka z płaskim
rozszerzonym (prostokątnym)
końcem w kształcie szpatułki.
Przydatna do nabierania,
odmierzania i rozdrabniania
materiałów sypkich, w tym
do pobierania niewielkich
prób glebowych.

Azymut

Zielony (M)
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Kompa sy zamyk ane z igłą zawies zoną
w płynie i przyrz ądami celowniczymi.
Duża średnica > 5 cm.

Waga wisząca 10 g/max 10 kg, wym. 7 x 2,5
x 10,5 cm, na baterie AAA (2x1,5 V), ciężar
samej wagi: 150 g, cyfra wyśw. 12 mm.

Waga wisząca
100 g/max 50 kg
Waga wisząca 100 g/max 50 kg, z wysuwaną miarką
100 cm, wymiary: 9 x 3 x 17,5 cm, na baterie 1x9 V,
ciężar samej wagi: 250 g, cyfra wyświetlacza 11 mm.

Waga elektroniczna,
przenośna z kalkulatorem
Precyzyjna, profesjonalna waga elektroniczna, w specjalnej obudowie, w pełni przenośna ("kieszonkowa").
Posiada funkcję tarowania oraz odrębne pamięci do wagi
opakowania i zawartości. Zasilana 3 bateriami AAA (1,5V)
z funkcją automatycznego wyłączania po 4 minutach
"bezruchu" (oszczędzanie baterii). Powierzchnia płyty
ważącej 80x70 mm. Dodatkowo wbudowany kalkulator
do dokonywania obliczeń. W stałej sprzedaży 2 typy tej
wagi: (A) 0,1g / max150g, (B) 1g / max 1000g.

Zestaw do przesączania i filtrowania
na statywie

Zestaw składa się z poczwórnego, drewnianego uchwytu do lejków mocowanego
(regulowana wysokość) na pręcie statywu oraz 4 lejków. Umożliwia demonstrację
efektów filtrowania wody i innych cieczy przez różne materiały (np. piasek, żwir,
węgiel, sączki papierowe), jak również demonstrację własności różnych typów gleb
(przepuszczalność, zdolność filtracyjna, pojemność wodna). Do zestawu można dokupić Uchwyt do lejków (4) do statywu, jako drugi poziom przesączania oraz naczynia
(np. zlewki) szklane lub plastikowe.

Zestawy do badania gleby
(azot—fosfor—potas—pH)
10
25

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości azotu,
fosforu i potasu w glebie oraz pH gleby (metoda: głównie
kolorymetryczna); umożliwia wykonanie 10 testów (4x10).

Zestaw Filtrujemy-Oczyszczamy
Zestaw do wielopoziomowego filtrowania i oczyszczania
np. wody jak również symulowania wielostopniowego
oczyszczania ścieków w oczyszczalniach różnego typu.
W skład zestawu wchodzą wszystkie niezbędne elementy
do równoległego filtrowania kilku próbek (max 8), np.
zanieczyszczonej wody oraz przykładowe materiały
filtrujące (żwir itp.).
SKŁAD:
• Statyw laboratoryjny (podstawa
z prętem) – 1 sztuka
• Uchwyt do lejków (4 -otworowy)
do statywu – 2 sztuki
• Butelka borokrzemianowa
z nakrętką, około 200 ml – 2 sztuki
• Zlewka miarowa wysoka,
borokrzemianowa – 2 sztuki
• Zlewka miarowa PP – 2 sztuki
• Lejek plastikowy – 8 sztuk
• Sączki laboratoryjne (bibuła
filtracyjna) 100 mm – 100 sztuk
• Nosidło plastikowe z rączką – 1 sztuka

Zestaw umożliwia wykonanie 25 testów (4x25) i określenie poziomu fosforu, azotu, potasu
oraz pH w badanej glebie głównie metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Zawiera
odczynniki i niezbędne do tego pojemniki.

Pakiet wskaźnikowy
pH gleby, grupowy
Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH
gleby. Zawiera 50 ml roztworu wskaźnikowego (ok. 100
testów) oraz zafoliowaną skalę kolorymetryczną wra
z z transparentnymi zamykanymi fiolkami do próbek
testowych. Przeprowadzanie testu jest bardzo proste,
a wynik otrzymuje się niezwłocznie. Dzięki większej
ilości fiolek można jednocześnie przeprowadzać kilka
testów (badać kilka próbek gleby).

Wielofunkcyjny
przyrząd pomiarowy 5w1
Cyfrowy przyrząd łączący funkcje pomiarów środowiska:
poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności i temperatury
z funkcją multimetra (DCV, ACV, DCA, OM). Parametry:
wilgotność względna: 33%...99% ±3% +5%; temperatura:
-20 °C..+1300 °C ±0,1% + 3 °C; oświetlenie: 4000/40.000 lx
±5%; dźwięk: 35..100 dB ±3,5 dB (30 Hz...10 kHz); DCV (prąd
stały): 400mV/4/40/400/600V - 0,1 mV ±1%; ACV (prąd zm.):
400mV/4/40/400/600V - 0,1 mV ±1% (50...400 Hz); DCA/
ACA: 400/4000µA/40/400mA/10A - 0,1µA ±1,2%; oporność:
400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ; - 0,1 Ω ±1,5%; pojemność
elektryczna: 40/400nF/4/40/100µF - 10pF ±3%; częstotliwość:
5/50/500Hz/5/50/500kHz/10MHz - 1 mHz ±1,2%. Bezp.: EN
61010-1; CAT III 600V. Wyświetlacz LCD 2-poziomowy. Zasilany
baterią 9V. Wymiary: 78 x 170 x 48 mm. Waga: 335 g.

POWIETRZE I JEGO ZANIECZYSZCZANIE
pakiet 20 foliogramów z opisami i kartami pracy
Pakiet 20 kolorowych foliogramów (na rzutnik) w formacie A4, zawierających łącznie 86 wspaniale kolorowych fotografii,
starannych rysunków i schematów (na jednej folii znajduje się kilka obrazów związanych tematycznie, np. bioindykatory
roślinne ozonu). Oprócz opisów na foliogramach do każdego z nich dołączony jest tekst z omówieniem danego tematu (patrz
poniżej) oraz karty zadaniowo-sprawdzające do powielania. Pakiet prezentuje i omawia w bardzo obrazowy sposób powietrze,
jego składniki oraz problem zanieczyszczania powietrza wraz z konsekwencjami tego dla naszej planety i bezpośrednio organizmu
ludzkiego. Bardzo przemawiające są m.in. przykłady i obrazy porównawcze – np. widok Los Angeles w smogu i bez.
Foliogramy zawarte w ipakiecie prezentują:
1. Powietrze i jego składniki
2. Londyn, grudzień 1952 r.
3. Powstawanie smogu zimowego
4. Ograniczanie powstawania smogu zimowego
5. Gips jako surowiec wtórny
6. Chiny – industrializacja i urbanizacja
7. Smog letni nad Los Angeles
8. Ozon w troposferze
9. Bioindykatory roślinne poziomu ozonu
10. Zapobieganie letniemu smogowi siarkowemu
11. Atmosfera ziemska
12. Naturalny efekt cieplarniany
13. Efekt cieplarniany
14. Człowiek a emisja dwutlenku węgla do atmosfery
15. Wieczne lody – wielka baza danych
16. Główne źródła emisji metanu
17. Gazy odpowiedzialne za efekt cieplarniany
18. Niszczenie warstwy ozonowej
19. Następstwa niszczenia warstwy ozonowej
20. Konsekwencje zmian klimatycznych
WSPANIAŁA JAKOŚĆ ZDJĘĆ (bez utraty jakości po rzuceniu na ekran). Zdjęcia wzbogacone rysunkami i schematami.
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Luksomierz podstawowy
z wyświetlaczem cyfrowym
Poręczny luksomierz kieszonkowy z wyświetlaczem LCD (wielkość
cyfry 3,5). Przeznaczony do podstawowych, nieskomplikowanych
pomiarów, np. w pomieszczeniach klasowych i biurowych, ale także na
otwartych przestrzeniach (pomiary pod kątem ekologicznym). Przyrząd
wyposażony w silikonowy czujnik fotodiodowy. Wmontowany wskaźnik
naładowania baterii. Ustawiane manualnie cztery zakresy pomiarowe:
200/2000/20000/50000 lx; dokładność: +/- 5% - 0,1 lx. Całość
umieszczona w pokrowcu o wym.: 65 x 115 x 25 mm.

Zestaw do badania stanu powietrza,
w tym zanieczyszczenia i hałasu
znajdziesz na stronie 97

Wielofunkcyjny przyrząd
do pomiarów ekologicznych

Miernik promieniowania UV
Profesjonalny miernik promieniowania UV z wyświetlaczem LCD
do pomiarów ultrafioletu UVA/UVB w zakresie 290...390 nm.
Wyposażony w fotodiodę i filtr korekcji barwnej. Czas reakcji ok.
0,4 s. Zasilany baterią 9V. Wymiary: 68 x 200 x 30 mm, waga 220 g.

Przyrząd wielofunkcyjny do wykonywania pomiarów
dźwięku, światła, wilgotności i temperatury. Całość
umieszczona w poręcznej torbie. Zasilanie bateryjnie
(9V). Wymiary przyrządu: 64x251x40 mm.
luksometr................. 20 / 200 / 2000 / 20000 lx; +/- 5 lx;
dźwięk...................... 35...100 dB / 65...130 dB; +/- 3,5 dB;
wilgotność względna... 25...95%, +/- 5%,
temperatura.............. -20...200 °C.

Paski wskaźnikowe
do oznaczania
zawartości ozonu
w powietrzu
Komplet 12 pasków do oznaczania poziomu
ozonu w powietrzu (w ramach 4 zakresów)
w ciągu 10 minut (wg skali barwnej).

Miernik
natężenia
dźwięku
cyfrowy

Miernik z wyświetlaczem
LCD (17 mm) umożliwia
szybki i łatwy pomiar
w 4 zakresach pomiędzy
35...130 dB. (rozdzielczość
0,1 dB). Zasilany 9V baterią.
Wymiary: 64 x 251 x 40 mm,
waga 250 g.

Siatka do połowu
i strącania owadów
Siatka wykonana z mocnego płótna koloru żółtego, zawieszona na
aluminiowej obręczy o Ø 260 mm, przeznaczona do połowu, a także przystosowana do strącania owadów z roślinności (krzewów,
...). Głębokość siatki 450 mm. Siatka przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie.

Siatka na motyle, z drążkiem
Podstawowa, szkolna siatka do połowu motyli z rączką. Lekka
konstrukcja, delikatna i głęboka siatka.

Siatka na motyle
Siatka wykonana z nylonu, zawieszona na obręczy
o Ø 290 mm, przeznaczona do łapania motyli.
Głębokość siatki 680 mm. Siatka przystosowana do
mocowania na drążku teleskopowym (A lub B) –
kupowanym oddzielnie.

Siatka
do połowu owadów – duża
Duża siatka wykonana z nylonu, zawieszona na aluminiowej obręczy
o Ø 360 mm, trwała, do poławiania owadów. Wielkość oczka siatki:
0,2 mm, głębokość siatki 600 mm. Siatka przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie.

Siatka na motyle
DLA DZIECI

tałcie motyla,
Prosta, w zabawnym ksz
dzieci, aby
siatka zaprojektowana dla
zabawą...
też
o
był
dy
yro
prz
e
odkrywani

Sito entomologiczne

do poławiania owadów z drzew
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Sito entomologiczne do poławiania owadów w
kształcie dwóch
ram (obwód 26 cm), w walcu -obszyciu z żółteg
o płótna. Dolna rama z sitem (oczko 4 mm), a do obydwu dołącz
one 2 rączki
drewniane. Dostosowane do przykładania do drzew
a.

Siatka na motyle
z drążkiem aluminiowym
Siatka do połowu motyli wykonana z poliestru, zawieszona na obręczy o Ø 350 mm zamocowanej na lekkim drążku aluminiowym, teleskopowym długości 46..78 cm.

dla
młod
szych

POGODA

Stacja pogody dydaktyczna,
drewniana, typu „domek”
Stacja pogody drewniana do ustawienia na powietrzu, na wolnej
przestrzeni i przeznaczona do wspomagania stałych obserwacji
pogody. Zbudowana zgodnie z ogólnymi zaleceniami, m.in.: swobodny
dostęp powietrza bez ryzyka nasłonecznienia przyrządów, drewniana
z żaluzjowymi ścianami, pomalowana ręcznie na biało (min. 2 warstwy
farby). Zawiera: termometr min.-max, higrometr, barometr i deszczomierz
wbijany w glebę. Wymiary (+/- 10 mm): 770 (wys.) x 880 (szer.) x 700 mm.

Termo-higrometr
elektroniczny

Deszczomierz
– zestaw miedziany

Elektroniczny termo-higrometr
z funkcją min.-max.,
do zawieszania i postawienia.
Wymiary: 11 x 7 x 2 cm. Zakres
temp.: –15...+50 °C; zakres
wilgotności względnej: 30...90%.

Deszczomierz wykonany w całości z miedzi.
Zestaw składa się z podstawy w kształcie
walca oraz nakładanego na niego leja
o średnicy 12,7 cm. Dodatkowym elementem
jest cylinder miarowy ułatwiający pomiar
opadu. Wysokość po złożeniu: 32 cm.

. +/- 5hPa.
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Termometry
zaokienny, okrągły
zaokienny, około 21 cm
Zakres: -10...+50 °C.

naścienny, drewniany
Zakres: -10...+50 °C.

Deszczomierze
(do wbijania)
Z transparentnego
tworzywa sztucznego.
Wymiary: 210 x 74 x 74 mm.

(do osadzania)
Z transparentnego tworzywa sztucznego.
Do nakładania na standardowy kij/pręt.
Wymiary: 242 x 87 x 87 mm.

Termometr Galileusza
Nietypowy termometr, którego autorstwo (pomysł) przypisywane jest Galileuszowi. W ciekawy sposób dowodzi praw
fizycznych dotyczących cieczy (ich gęstości w zależności od
temperatury). Temperaturę wskazuje najniższa z nie zatopionych baniek. Każda bańka (szklana) ma przyczepioną
tabliczkę z temperaturą. Wysokość tego szklanego termometru: 28 cm, ilość baniek: 5, zakres: 18-26 °C.

13

Stacja meteorologiczna
z oprzyrządowaniem zewnętrznym
i wyjściem USB, wersja A / B
Stacja pogodowa do pomiaru warunków atmosferycznych w jej bezpośrednim otoczeniu oraz współpracująca
z trzema zewnętrznymi czujnikami: temperatury i wilgotności, wiatromierzem, deszczomierzem. Zegar i kalendarz
sterowane radiowo. Dane są uaktualniane na bieżąco i wyświetlane na ciekłokrystalicznym ekranie (LCD) stacji, a przekazywane zdalnie za pomocą fal radiowych (868 MHz) i zasięgu ok. 100 metrów. Stacja może pracować maksymalnie z 5
czujnikami temperatury i wilgotności (w komplecie jeden czujnik); każdy ma oddzielne zasilanie. Zmiany czynników pogodowych można rejestrować na komputerze PC (oprogramowanie w j. angielskim z dołączonym tłumaczeniem ekranów).
Pamięć stała, wewnętrzna (wersja A: do 3000 pomiarów, wersja B: do 200 pomiarów) zapobiega utracie danych w wyniku
przerwy w zasilaniu. Mierzone parametry: temperatura zewn. / wewn.: -40...+80 ºC / -10 ...+60 ºC; wilgotność zewn.
i wewn.: 0% do 99%; ciśnienie atmosferyczne bezwzględne: 500...1100 hPa, temperatura odczuwalna: -40...+80 ºC;
prędkość wiatru: 0-200 km/h; kierunek wiatru: 0-360° / ±22,5°; zakres pomiaru opadów: 0-19999 mm. Częstotliwość
pomiarów z nadajników zewnętrznych: temperatura i wilgotność: ok. 47 s; deszczomierz: 183 s; wiatromierz: 33 s;
temperatura i wilgotność wewnętrzna: 10 s. Zasilanie: stacja bazowa: 4 x AA (LR6; 1,5V); nadajnik temperatury i wilgotności: 2 x AA; wiatromierz: bateria słoneczna i wspomagająco 2 x AA; deszczomierz:
2 x AA. Wymiary i waga (w. A): stacja: 220 x 165 x 32 mm / 231 g; cz. temperatury: 101 x 55
x 24 mm / 65 g; wiatromierz: 405 x 37 5x 160 mm / 315 g; deszczomierz: 163 x 177 x 119
mm / 290 g. Dostarczana stacja zawiera: stacja wraz z jednym zestawem nadajników-czujników, płyta CD z oprogramowaniem do komputera PC, przewód połączeniowy
USB, komplet baterii do stacji oraz wszystkich nadajników, instrukcja obsługi
w języku polskim.

Miernik prędkości
wiatru i temperatury

z wyświetlaczem elektroniczn
ym

Przy rząd do pomiaru pręd kośc i wiat
ru i temp eratu ry
z wyśw ietlaczem elek troniczny m (w
°C lub °F). Na baterie,
z pask iem do zawieszania i pokr owce
m. Zakr esy: (pręd kość
wiat ru) 0,2...30 m/s, (temperatura)
-30...+60 °C.

Stacja pogody elektroniczna (III)
z przekaźnikiem i sondą
Bezprzewodowa stacja pogodowa z pomiarem temperatury i wilgotności (wewn. i zewn.) oraz ciśnienia. Stację można postawić lub zawiesić.
Zasięg pracy sondy w otwartym terenie do 70 m. Funkcje: pomiary
ciśnienia, temperatury wewn. i zewn., wilgotności wewn. i zewn.,
wskaźnik tendencji zmian pogodowych, historia ciśnienia,wschody
i zachody Słońca, fazy Księżyca, zegar z alarmem i datownikiem. Parametry:pomiar temperatury wewn.: 0...+50°C/±1°C; pomiartem peratury zewn.: -40...+70°C/±1°C; pomiar wilgotności powietrza: 20...99%
/ ±5%; pomiar ciśnienia atmosf. 919...1070 hPa /±5 hPa; zasilanie
bateryjne 2xAAA (stacja), 2xAAA (czujnik). Baterie nie dołączone.

Stacja pogodowa

Dzięki wbudowanemu termometrowi,
higrometrowi oraz barometrowi,
stacja umożliwia odczyt wszystkich
danych meteorologicznych. Elegancka
i wodoodporna obudowa ze stali
nierdzewnej pozwala na korzystanie
ze stacji zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz. Średnica obudowy: 210 mm.

Stacje pogody ścienne
A

Zawiera termometr,
higrometr i barometr.
Wymiary: 285 x 103 x 32 mm.

B

Zawiera termometr,
higrometr i barometr.
Wymiary: 470 x 125 x 40 mm.

B
A
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Miernik promieniowania UV
Profesjonalny miernik promieniowania UV z wyświetlaczem LCD
do pomiarów ultrafioletu UVA/UVB w zakresie 290...390 nm.
Wyposażony w fotodiodę i filtr korekcji barwnej. Czas reakcji ok.
0,4 s. Zasilany baterią 9V. Wymiary: 68 x 200 x 30 mm, waga 220 g.

Wiatromierz
z wbudowanym
prostym kompasem
W tym nieskomplikowanym wiatromierzu
wskaźnik pod wpływem siły wiatru wskazuje
jego prędkość odczytywaną za pomocą
skali. Doskonały w terenie. Dodatkowo,
wbudowany prosty kompas kulkowy.
Polecany przy silnie odczuwalnym wietrze.
Zakres: 0-80 km, 0-22 m/s, 0-50 m/h.

Stacja pogody przenośna z rączką „5 przyrządów”
Kompaktowa stacja pogody dla młodszych z wyjmowanymi przyrządami (5 różnych). Całość wykonana z trwałego, kolorowego tworzywa sztucznego. Przyrządy – termometr, termometr min.-max,
barometr, higrometr i kompas – umieszczane są w specjalnych gniazdach obudowy z rączką do jej
swobodnego przenoszenia. Trzy ostatnie przyrządy mają, oprócz szczegółowych skal, opcjonalne nakładki dwustronne z uproszczonymi skalami (widoczne na zdjęciu). Wymiary: 30 x 38 cm.

Pomoc
uczniowska
do określania
kierunku wiatru

Mango.
Przygoda
z pogodą
Produkt multimedialny –
interaktywna gra edukacyjna
– dla dzieci w wieku 5-10
lat. Dzięki swojej formule
pozwala dzieciom przekazać
podstawową wiedzę z zakresu
najważniejsz ych
zjawisk przyrody. Program przy
nosi odpowiedzi na
najprostsze pytania – skąd biorą
się chmury, jak tworzą
się tęcze, czy dlaczego pada desz
cz? W ramach zabawy
uczestnik odwiedza stację meteoro
logiczną i przeprowadza
samodzielne eksperymenty naukowe
. Gra opowiada
historię dzielnego ptaszka MAN
GO, któr y mieszka
w magicznym świecie. Gracz zost
aje pilotem samolotu
i u boku innych bohaterów wyrusza
w pełną przygód
podróż. Nośnik: CD.

dla
młod
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Stacja pogody
dla młodszych,
zewnętrzna
Stacja pogody wykonana
z kolorowego tworzywa
sztucznego ze wszystkimi
niezbędnymi elementami
przymocowanymi do głównej
żerdzi, tj.: wiatromierz
z łopatkami kierunkowymi
i symbolami stron świata,
deszczomierz, termometr
oraz zegar słoneczny. Stacja
umożliwia określenie prędkości
wiatru (wiatromierz w formie
koguta), kierunku wiatru,
ilości opadu oraz temperaturę
otoczenia i czas słoneczny.
Wysokość stacji: 116 cm.

Przyrząd łopatkowy w kolorowej,
przyjaznej formie z zaznaczonymi
symbolami kierunków stron
świata. Wykonany z tworzywa
sztucznego. Może być trzymany
w ręku lub umocowany na stałe.
Wymiary: 32 x 22 cm.

Termometr klasowy
demonstracyjny
(75 cm)
Demonstracyjny, drewniany termometr
klasowy (działający, bezrtęciowy) z dwoma
skalami: -40...120 °F oraz -40...+50 °C.
Wysokość 75 cm oraz wyraźna skala
zapewniają dobrą widoczność wskazań
nawet z większej odległości.

Anemometr uczniowski

Specjalna budowa tego anemometru pozwala na bezpośredni
odczyt wartości prędkości wiatru bez konieczności liczenia
obrotów. Dodatkowo zaznaczona skala Beauforta. Wykonany
z kolorowego tworzywa sztucznego. Może być trzymany
w ręku lub umocowany na stałe. Wymiary: 28 x 19 cm.

Pory roku – zestaw demonstracyjny
Zestaw 4 wielkich drzew reprezentujących każdą z czterech pór roku
(zima reprezentowana jest przez choinkę), na które można nakładać
samoprzyczepne elementy (28 szt.) charakterystyczne dla wiosny, lata, jesieni
i zimy (w tym okresu świąt). Oprócz 28 ruchomych elementów, dołączone
także 4 okienka (puste), na których można umieszczać napisy (np. pory roku).

Pogoda

zestaw demonstracyjny naokienny
Zestaw ponad 30 demonstracyjnych, zabawnych elementów
charakteryzujących stan pogody, które umieszcza się na szybie. W zestawie:
słońce, księżyc, 2 chmurki, tęcza oraz ponad 25 innych obrazów (krople
deszczu, płatki śniegu, gwiazdki, itp.).
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PRZYRZĄDY
TERENOWE i OPTYCZNE
Drogomierz edukacyjny
Drogomierz, czyli przyrząd kołowy do pomiaru odległości to doskonałe narzędzie pomiarowe dla dzieci, przystosowane do ich wieku pod względem wymiarów
i formy, które pozwala im mierzyć odległości, a także określać kształty , kąty i powierzchnie. Na ruchomym kole pomiarowym, do którego przymocowana jest
rączka (razem 83 cm), umieszczony jest mechanizm, który kliknięciem informuje o pełnym obrocie koła (= 1 metr). Do drogomierza można dokupić licznik.

Licznik do drogomierza edukacyjnego

Licznik zakładany jest na koło i rączkę drogomierza. Rejestruje
).
i wskazuje w okienku ilość przebytych metrów (aż do 999 metrów
Może być też ustawiony do pomiaru decymetrów.

dla
młod
szych

Wielka
suwmiarka
dydaktyczna
Suwmiarka dydaktyczna pozwala
precyzyjnie mierzyć dzieciom różne
obiekty, także w ich wnętrzu. Jest
to kolejny przyrząd, który zachęca
do pomiarów (od 1 mm do 30
cm!), obliczeń i porównań – wynik
odczytywany jest w okienku suwmiarki.
Wykonana z trwałego tworzywa
sztucznego. Wymiary: 42X19,5 cm.

Przyrząd
do pomiaru
nieregularnych
powierzchni

Przyrząd pozwala mierzyć nieregularne
powierzchnie, takie jak na przykład
powierzchnia kuli. Doskonała pomoc
do porównywania oraz obrazowania
wymiarów obiektów o nieregularnej
powierzchni. Wynik pomiaru na bieżąco
wyświetlany jest w okienku przyrządu
(do 99 cm z dokładnością +/- 5%).
Wymiary: 11,5x8,5 cm.

Klinometry
(pochyłościomierze)

y
Teodolit dydaktyczn
o tworzywa sztucznego

z trwałeg
Dydaktyczna wersja teodolitu
zne. Teleskopowe (wsuwane)
nętr
zew
i
unk
war
na
go
orne
odp
chowywanie przyrządu. Skale
nogi trójnogu ułatwiają prze
i umożliwiają dokonywanie
ome
ruch
pozioma i pionowa są
anej
0,5 stopnia. Wymiary spakow
pomiarów z dokładnością do
cm.
83
ść:
oko
symalna wys
pomocy: 64 x 33 x 8 cm. Mak

podstawowy
Dydaktyczna i lekka wersja tradycyjnego
pochyłościomierza o średnicy koła 13 cm. Na
obudowie trwale naniesione wskazanie miejsca
odczytu. Wykonany z tworzywa sztucznego.

Plus
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Kompaktowy klinometr z uchwytem i okienkiem
do odczytu z boku obudowy. Odczyt boczny
umożliwia sprawdzenie wyniku przez drugą
osobę. Wszystkie kąty podawane są w stopniach
z dodatkową informacją "plus/minus" informującą
o pochyłości. Średnica przyrządu: 14 cm.

Zestaw
do poławiania
i oznaczania
bezkręgowców
Poręczny zestaw
przyrządów terenowych
umieszczonych w przenośnym,
wodoodpornym pojemniku z rączką, do
poławiania i obserwacji bezkręgowców
bytujących w różnych środowiskach.
Pakiet zawiera: mikroskop
ręczny 30x podświetlany, lupę
okularową 10x wysuwaną, lupę z 3
różnymi powiększeniami, pudełko
z 3 lupami do obserwacji
okazów w powiększeniu
z góry, z boku i od dołu, pudełko
z lupą i miarką (2 szt.), pudełko do
zasysania owadów (in. ekshaustor
lub ssawka; 2 szt.), lustra
płaskie elastyczne i nietłukące
(2 szt.), latarkę podręczną,
pęsety metalową i plastikową,
pędzelek, butelkę PE 30 ml z zakrętką
(2 szt.), fiolkę PP 75 mm z korkiem
(3 szt.), ceratkę i pojemniknosidło z tworzywa
sztucznego.

Zestawy wraz z opisem znajdziesz na stronach 10-11

Łopatka
d

og

Wykonana ze stali nierdzewne
j.

Taśma terenowa długości 20
metrów, wysuwana z okrągłej,
plastikowej obudowy.

nicza

Pęseta metalowa

Stoper
elektroniczny

ma m
Taś
i

er

leby
Łopatka do
po
metalowa, bierania prób glebow
ostr
ych,
rączką. Este o zakończona, z drewni
tycz
an
– ok. 26 cm na. Długość: całej łopa ą
, samego os
tk
trza – ok. 13 i
cm.

Sto per ele ktro nic zny
wy świetla cza s, god ziny,
minuty i sek und y ora z dni
i mie siące. Syg nalizac ja
dźw iękowa. Dok ład noś ć:
1/100 sek und y.

17

Worek
młodego entomologa
-poszukiwacza owadów
Zestaw ciekawych i niezbędnych przyrządów do poławiania i obserwacji owadów (ale także innych bezkręgowców) w sposób profesjonalny i humanitarny.
W skład zestawu wchodzą: dwa pudełka do zasysania owadów (tzw. ssawki
lub ekshaustory), przezroczysty pojemnik nożycowy do poławiania owadów
(długość 21 cm), cztery różne walcowate pojemniki z przezroczystym dnem
i pokrywką (średnice: od 3 do 6 cm), trzy płaskie plastikowe pojemniki
z przykrywkami (3,5 x 4,5 cm), kartonowy wzornik do szacowania wymiarów okazów, pęseta, pędzelek, lupa w obudowie z trwałego plastiku oraz
notes i worek z mocnego tworzywa, który można nosić jak plecak.

lnych

zie
Prasy do roślin
pełna

kręcach płyt, dodatkowo do zy
ch wykonana z pełny
oka
lny
na
zie
k
lin
cis
na
roś
ny
do
wa
sa
Pra
i, regulo
niających odpowiedn
ok. 45 x 30 cm.
ar:
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nych śrubami zapew
wy
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aw
dst
wewnątrz. Po
roślinne umieszczane

kratownica
Pojemnik aluminiowy
do roślin naczyniowych
ych
kratownic drewnian
wykonana z lekkich
ch
bolny
w
zie
azó
ok
lin
u
roś
en
do
Prasa
oszenia z ter
Doskonała do przyn
y wymiar:
ow
aw
dst
Po
ściąganych pasami.
ru.
pie
pa
wana bez arkuszy
tanicznych. Sprzeda
.
cm
30
x
ok. 45

Wagi
sprężynowe

Wybór wag sprężynowych
(siłomierzy) wykonanych
z trwałego tworzywa
o podwójnych skalach
(kg/N): 0,25 kg, 0,5 kg, 1kg,
3 kg. Nie legalizowane.

Kompas
kartograficzny
z linijką i 4 skalami
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Kompas z igłą zawieszoną w płynie,
wtopiony w przezroczystą linijkę.
Umożliwia pracę z mapą oraz określanie
azymutu w terenie. Trwały i estetyczny.
Średnica samego kompasu: 5 cm.

Kompas wysuwany
„Jangar” z lupą

Transparentny kompas z boczną linijką wysuwany
ze sztywnej, plastikowej obudowy wraz
z oddzielnie wysuwaną lupą powiększającą.

Pojemnik aluminiowy
(lekki) do przenoszenia
w terenie zebranych okazów botan
icznych, w tym roślin
naczyniowych.
Z paskiem do zawieszan
ia. Wymiary: około 40x
13x15 cm.

Kompas
zamykany
„Zielony (M)”
Kompas metalowy z igłą
zawieszoną w specjalnej
cieczy z boczną miarką,
podwójną skalą oraz dwoma
"oczkami" powiększającymi,
jednym odchylanym,
a drugim zatopionym
w tarczy do powiększania
wartości odczytu. Zamykany.
Średnica tarczy: ok. 5 cm.

Latarka podręczna
Latarka z tworzywa zasilana bateryjnie
(2 baterie typu D; nie dołączone do
latarki). Soczewka Ø 6cm, długość
latarki 18 cm.

Wielopunktowe stanowisko
dokarmiania ptaków
Wielofunkcyjne i wielopunktowe (5) stanowisko
dokarmiania ptaków w postaci wbijanego w glebę
metalowego stelaża (wysokości 1,8 m) z zamontowanymi
na nim: dwoma różnymi metalowymi karmnikami, w tym
jeden ze szczotką, zdejmowanymi i przystosowanymi do
przysiadania różnych gatunków, pojemnikiem do płynów,
miejscem do sypania ziarna oraz miejscem do zawieszania
pożywienia w siatce, np. w postaci kuli tłuszczowych
itp. Stanowisko dostarczane jest z workiem ziarna oraz
pożywieniem w kształcie zawieszanej kuli (kilka sztuk)!
Wysokość: 1,8 m.

Karmnik ptasi

zawieszany, ze szczotką
i poziomem napełnienia
Duży, metalowy, wielostanowiskowy
(4 stanowiska) karmnik dla ptaków ze
szczotką ułatwiającą utrzymywanie
czystości wewnątrz karmnika oraz
widocznym poziomem napełnienia.
Łatwo się go napełnia ziarnem lub
orzechami. Wymiary: 37 x 15 x 15 cm.

Lustra płaskie,
bezpieczne
Bezpieczne (bez szkła), dwustronne
lustra. Każde 10x15 cm. Bardzo przydatne
w terenie do oświetlania zagłębień oraz
obserwacji trudno dostępnych miejsc.

Kolorowe filtry-ło
patki

6 kolorowych filtrów (2
x 3 kol
łopatek wykonanych z two ory) w kształcie trwałych
rzywa sztucznego (sztyw
nych
i transparentnych) umożl
iwia mieszanie barw.

„Zbieranie roślin
i urządzanie zielnika”
Książeczka – reprint wydania z 1888 roku,
wzbogacony o kolorowe tablice (uwaga:
zachowana oryginalna pisownia!).

szający
Arkusz powięk
w ramce
iony
zający (2-3x) opraw
Duży arkusz powięks
arach 22x14 cm.
mi
wy
o
kę
ram
w

Gąbka lateksowa
w oprawie plastikowej

Gąbka lateksowa do ścierania tablic
w oprawie plastikowej.

Uchwyt
j
do kredy okrągłe

isu do kredy
Uchwyt w formie długop
11-13 mm.
cy
dni
śre
o
ej
ągł
okr

Kreda tablicowa
biała i kolorowa!

Latarki
doładowywana ręcznie
„Biedronka” / „Pszczoła”

doładowywana ręcznie

dynamo
Transparentna latarka jako przykład
obwodu elektrycznego. Napędzana
siłą mięśni (pracą) rąk. Przez
transparentną obudowę widać
działanie obwodu. Energooszczędna.
Wymiary: 13 x 7 x 2,5 cm.

Energooszczędna latarka z wbudowanymi
akumulatorkami oraz 3 diodami LED.
Doładowywanie latarki następuje poprzez
poruszanie specjalnym uchwytem-dźwignią
– 1 minuta poruszania dźwignią zapewnia
30-minutowe świecenie latarki. Wodoodporna
obudowa z gumowymi pasami bocznymi,
zapobiega wyślizgiwaniu się latarki z rąk.
Wymiary: 14 x 5,5 x 5 cm.

Wesoła i energooszczędna latarka
w kształcie pszczoły lub biedronki
z wbudowanymi akumulatorkami
oraz 2 diodami LED. Doładowywanie
latarki następuje poprzez poruszanie
specjalnym uchwytem-dźwignią – 1
minuta poruszania dźwignią zapewnia
30-minutowe świecenie latarki.
Dostarczana z paskiem do zawieszania
na przegubie. Wymiary: 7 x 4,5 x 2 cm.

dla
młod
szych

Lupa drewniana
dla najmłodszych
Idealna pierwsza lupa dla najmłodszych
badaczy otoczenia. Wykonana jest z drewna –
przyjaznego i ciepłego materiału, ma wygodne,
duże uchwyty po bokach (można ją trzymać
oburącz). Powiększa 3x, a dodatkowo 5x przez
wbudowane oczko małej soczewki. Wymiary:
18,5x12 cm (średnica samej soczewki: 8 cm).
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Lornetka
podstawowa
8x21
10x25

Lornetka metalowa, 8x21mm, specjalnie gumowana, aby
nie wyślizgiwała się z rąk. Ekonomiczna i lekka. Pozostałe
parametry: pole widzenia 126 m/1000 m; waga 150 g.
Lornetka metalowa, 10x25mm, specjalnie gumowana, aby
nie wyślizgiwała się z rąk. Ekonomiczna i lekka. Pozostałe
parametry: pole widzenia 100 m/1000 m; waga 200 g.

Precyzyjny i jednocześnie
bardzo poręczny
monokular optyczny ze
stabilnym, składanym
uchwytem-rączką.
Powiększa 18x; średnica
okularu 50mm; waga
360 g; długość 20 cm.
Przystosowany także do
montowania na statywie
(nie dołączony).

Lornetka 8x42,
wodoodporna

Lornetka gumowana
o zwartym, kompaktowym
kształcie i bardzo
zaawansowanych parametrach.
Jest wodoodporna oraz
przystosowana do pracy we
mgle i wilgotnym powietrzu.
Pozostałe parametry: pole
widzenia 114 m/1000 m;
waga 700 g; specjalne powłoki
optyczne; wypełniona azotem.

Luneta podręczna
z uchwytem
18x50mm
Lornetka 7-21x40 z zoomem

Mikroskop ręczny
30x, podświetlany

Podświetlany mikroskop ręcz
ny z regulacją ostrości.
Mieści się idealnie w dłoni. Świ
etnie sprawdza się
zarówno w trakcie zajęć stac
jonarnych, jak i w terenie.
Przyrząd lekki, poręczny i trw
ały. Zasilany 2 bateriami
(nie dołączone). Powiększa do
30x.

Lupa wysuwana
10x, potrójna
Zestaw trzech lup o łącznym powiększeniu 10x.
Lupy są tak połączone, aby można je było wysuwać
z obudowy i nakładać na siebie uzyskując coraz
większe powiększenia. Średnica każdej lupy: 38 mm.

Lornetka przeznaczona szczególnie do obserwacji przyrodniczo-ornitologicznych, w tym także poruszających się zwierząt (ptaki, większe ssaki itp.). Wyposażona w funkcję „zoom”, czyli płynną zmianę powiększenia (od 7-21x) za
pomocą małej dźwigni przy okularze. Gumowana. Pozostałe parametry: pole
widzenia 96 m/1000 m; waga 800 g.

Komplet 12 szklanych lup
z rączką, na podstawie

Komplet 12 tradycyjnych, szklanych lup z rączk
ą: Ø 50 mm – 4 szt.,
Ø 65 mm – 4 szt., Ø 75 mm – 4 szt. Bardzo
dobrej jakości soczewki,
bardzo ładne wykonanie! Wygodny do przec
howywania.

Lupa plastikowa
z 3 powiększeniami

Lupa okularowa
10x, wysuwana

Lupa okularowa o dużym
powiększeniu wysuwana
z metalowej obudowy
ochraniającej soczewki przed
uszkodzeniem, gdy lupa nie
jest używana.

Lupa szklana, 3x,
110mm, z rączką
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Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x.
Duża średnica soczewki: 110 mm.

Lupa 2,5
x/5
podświet x,
lana
Lupa podśw

ietla
bateriami AA na, zasilana 2
A (nie dołączan
e).
Lupa główna
ma
50 mm i pow średnicę
iększa 2,5x,
a wbudowan
a w ni
soczewka pow ą mała
iększa 5x.

Lupa o 3 powiększeniach: 2x, 6x, 8x.
Bardzo lekka, wykonana z trwałego
plastiku. Długość lupy: 10 cm (górna
soczewka ma Ø 25 mm).

12 kolorowych
lup z rączką
Zestaw 12 kolorowych (6 kolorów)
lup z rączką o dużym powiększeniu
4,5x. Średnica każdej soczewki
(plastikowa) wynosi ponad 11 cm.
Szczególnie polecamy młodszym
„badaczom”.

Pudełko z 2 lupami do obserwacji okazów

2×

4×

Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane
są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się
otwory wentylacyjne. W dno pudełka wtopiono siatkę do szacowania i porównywania wielkości
okazów. Wymiary: wysokość 6,5 cm, średnica 6 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne.

Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów

Rozszerzona wersja Pudełka z 2 lupami... Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym
z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz
od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka (zamiast siatki) do określania wielkości okazu.

Pudełko z lupą
„góra-dół”

do oglądania okazów

Pudełko z 2 lupami
i miarką, trzyczęściowe,
do obserwacji okazów

Pudełko "góra-dół" umożliwia
obserwację umieszczanych w nim
okazów w powiększeniu 3-krotnym
od góry oraz od spodu (np. ruchów
odnóży owada itp.).

Przezroczysty pojemnik w kształcie trzech wsuwających się
w siebie kolejno (teleskopowo) walców, w którego pokrywkę
(zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie),
dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory
wentylacyjne. W dno pudełka wtopiono miarkę do szacowania
i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 8 cm,
średnica 7 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne.

ą,
Pudełko z lupą i miark
2-częściowe,
ów
do obserwacji okaz

tiku, w pokrywkę którego
Pudełko z przezroczystego plas
ełka wtopiona jest
pud
dno
W
.
lupa
jest
wbudowana
zów. Pudełko rozkłada
oka
ci
lkoś
wie
siatka do szacowania
6,5
.
: wys cm, średnica 5 cm.
się na dwie części. Wymiary

Pojemnik z siatką i rączką
do obserwacji okazów
Ciekawy pojemnik w kształcie przezroczystego walca
(wysokość 12 cm, Ø 10 cm) do obserwacji okazów
z rączką i siatką w wieczku, tak aby obserwowany
okaz mógł oddychać.

Pojemnik siatkowy
do owadów, składany

Składany, siatkowy pojemnik do owadów umożliwi
dzieciom, w humanitarny sposób, obserwację
przedstawicieli tej olbrzymiej grupy zwierząt w ruchu.
Lekki i łatwy do przechowywania. Wymiary: 20x14 cm.

Pudełko z lupą i m
iarką
do obserwacji ok
azów
Pud

ełko z przezroczystego pla
stiku, w pokrywkę któreg
wbudowana jest lupa. W
o
dno pudełka wtopiona jest
siatka do
szacowania wielkości oka
zów. Wymiary: wys. 4,5
cm, średnica 5 cm.

Pudełko z lupą i miark
ą
– 6 sztuk w pojemniku
,
do obserwacji okazów
Pudełka z przezroczystego plas
tiku, w pokrywkę
każdego wbudowana jest lupa
. W dna pudełek
wtopione są siatki do szacowa
nia wielkości
okazów. Wymiary pojemnika:
17x12 cm.

Owadzi łapacz okazów
Kolorowa, zabawna łapka na owady w postaci owada (!) z zasuwką. Łapacz nakłada się na owada
i przesuwa guzik zamykając w ten sposób transparentny pojemnik z owadem w środku. Po obejrzeniu
owada wypuszczamy okaz. Bezpieczny i humanitarny przyrząd wykonany z tworzywa zachęca do
poznawania przyrody. Długość: 28 cm.

Pojemnik do obserwacji owadów
z paskiem zegarkowym
Oryginalny pojemnik do obserwacji owadów noszony na ręce
jak zegarek. Obserwowany okaz może oddychać – uchylna
górna część pudełka ma ścianki z siatki. Z obserwowanym
okazem można się "zaprzyjaźnić", a następnie należy go
wypuścić z powrotem do jego naturalnego środowiska.

Pudełka
do zasysania owadów

, główPudełka do zasysania drobnych okazów fauny
owado
y
ładam
przyk
c
konie
nie owadów. Jeden
okaz do
da, drugim zasysamy powietrze wciągając
na jest
pudełka. Końcówka zasysająca zabezpieczo
Zwane:
a.
owad
ięciu
połkn
kratką, która zapobiega
ssawką lub ekshaustorem.

Każdy
rozmiar

4x

Komplet 12 szklanych lup z rączką
Komplet 12 tradycyjnych, szklanych lup z rączką: Ø 50 mm
– 4 szt., Ø 60 mm – 4 szt., Ø 75 mm – 4 szt. Bardzo dobrej
jakości soczewki i bardzo ładne wykonanie!

Lupa szklana, 3x,
100mm, z rączką

Szklana lupa z rączką
o powiększeniu 3x. Duża
średnica soczewki: 100 mm.
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MIKROSKOPY, KAMERY,
PREPARATY MIKROSKOPOWE
Mikroskop cyfrowy 40x-400x z podświetleniem LED (białe)
Cyfrowy mikroskop optyczny o powiększeniach 40x-400x, wyposażony w szerokopolowy okular WF10x-16mm oraz trzy achromatyczne obiektywy:
4x, 10x, 40x wkręcane w 3-gniazdową głowicę rewolwerową. Ostrość ustawiana jest 2 pokrętłami: zgrubnym i precyzyjnym (popularnie określane
jako makro- i mikro-), dodatkowo wmontowany mechanizm stopujący. Mikroskop wyposażony w okrągły stolik (90 mm) obracany. Obraz
podświetlany jest białym światłem LED (b. niski pobór energii) z płynną regulacją natężenia strumienia świetlnego. Mikroskop zasilany
jest z gniazdka elektrycznego (bezpieczne napięcie 4,8V!) lub – po podłączeniu do komputera – może korzystać z energii komputera
(mikroskop nie musi być wówczas podłączony do gniazdka elektr.). Mikroskop podłączany jest do komputera przez port USB (wejście USB
w mikroskopie umieszczone jest z tyłu obrotowej głowicy okularowej). Uzyskiwana rozdzielczość obrazu cyfrowego: 800x600 pikseli,
480K (kilopiksele). Pozostałe parametry: 1/4" CMOS, data output – nieskompres. video 8-bit. Wymagane min. parametry komputera:
RAM 256 MB (rekomendowany 512 MB), karta video niezależna 64 MB i powyżej, system operacyjny Windows 2000 (SP4) lub XP
(SP2). Dołączony podstawowy program w języku angielskim. Ze względu na zróżnicowanie konfiguracyjne komputerów instalacja
dołączonych driverów mikroskopu powinna być dokonywana przez osobę posiadającą odpowiednią znajomość komputera.
Mikroskop nie musi być podłączany do komputera – działa wówczas jak normalny (nie cyfrowy) mikroskop podświetlany.

Mikroskop 400x

z okularem-kamerą cyfrową
– typ 85
Mikroskop szkolny o powiększeniach 40x-400x, wyposażony
w szerokopolowy okular WF 10x ze wskaźnikiem oraz dodatkowo
okular-kamerę cyfrową (z wbudowaną soczewką 10x), które
można używać wymiennie – umożliwia to wykorzystywanie
mikroskopu w sposób tradycyjny lub we współpracy
z komputerem (okular cyfrowy podłączany jest za pomocą złącza
USB). Uzyskiwana rozdzielczość obrazu na ekranie komputera:
640x480 px. Ponadto, mikroskop wyposażony jest w trzy
achromatyczne obiektywy: 4x, 10x, 40x wkręcane w głowicę
rewolwerową oraz wbudowane podświetlenie LED zasilane
z sieci lub naładowanych wcześniej akumulatorków.

Kamera mikro
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Mikroskop szkolny „400x Duo-LED”

Mikroskop szkolny 400x
w walizce z wyposażeniem

Mikroskop szkolny o powiększeniach od 40x do 400x
wyposażony w szerokopolowy okular WF10x oraz obiektywy 4x, 10x i 40x wkręcane w obrotową (rewolwerową)
głowicę. Wbudowana tarcza obrotowa z 6 różnymi otworami reguluje ilość światła przechodzącego przez preparat. Ostrość ustawiana pokrętłem symetrycznym. Oprócz
standardowego podświetlenia dolnego wbudowane
oświetlenie górne umożliwiające przy niższych powiększeniach obserwację powierzchni okazów takich jak np.
liście, owady. Mikroskop zasilany jest trzema bateriami AA
– zapewnia to pełną mobilność i niezależność od gniazdka elektr., a nowoczesne wykorzystanie do oświetlenia
diod LED (niski pobór prądu) zapewnia długotrwałą pracę
bez wymiany baterii. Ciekawy mikroskop szczególnie polecany dla początkujących.

Mikroskop dla młodszych
SENIOR

Starannie
wykonany
mikroskop
o maksymalnym powiększeniu 400x
(okular WF 10x * obiektyw 40x). Wyposażony w obiektywy 4x, 10x i 40x
wkręcane w obrotową (rewolwerową)
głowicę. Poniżej stolika ustawialne lustro płasko-wklęsłe (uniezależnia od
gniazdka elektr.). Ostrość ustawiana
pokrętłem makrometrycznym. Wmontowana diafragma umożliwia regulację
wielkości strumienia świetlnego. Bardzo dobra jakość wykonania oraz obrazu
(standardowy mikroskop typu "metal i szkło"). Dodatkowymi elementami są walizka z tworzywa sztucznego wraz z umieszczonym w niej wyposażeniem dodatkowym, takim
jak: szkiełka podstawowe i nakrywkowe, różne pojemniki i buteleczki, zakraplacze,
lupa szklana, narzędzia (narzędzia są bezpieczne), jak również przykładowe preparaty mikroskopowe.

dla
młod
szych

Kamera cyfrowa-mikroskop
dla młodszych USB
Nowoczesna, ale przyjazna cyfrowa kamera-mikroskop dla młodszych
przyrodników. Wykonana jest z kolorowego tworzywa oraz metalu, ma
podświetlenie (dwukierunkowe) LED. Powiększa 15x, 30x i 60x. Kamerę można
umieszczać na stojaku, trzymać w ręce lub stawiać. Obrazy zrzuca się do komputera
za pomocą przycisku. Współpracuje z systemami: Windows 2000, SP4, XP, Vista,
Windows 7 oraz MacOS 10.4.8. Dołączone przykładowe preparaty (6 sztuk).
Wymiary: 17 (szer.) x 27 (wysokość) cm. Zasilany z komputera przez złącze USB.

Przyjazna wersja mikroskopu optycznego dla młodszych
dzieci. Wykonany jest z kolorowego tworzywa oraz metalu;
ma dwie opcje podświetlenia i powiększa 100x, 200x i 300x.
Zasilany bateryjnie (baterie nie dołączone). Dołączone
przykładowe preparaty (6 sztuk). Wysokość: 30 cm.

Kamera mikro
skopowa
cyfrowa – typ
88
Cyfro
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ten sam obraz, a ponad
in. tę zaletę, że wszys
to umożliwia prezentac
cy oglądają na pewno
ję wyników pracy gru
z komentarzem). Kam
py (wyniki eksperyment
era ma własną, wbud
owaną soczewkę. Zas
ów, także
(zasilacz w zestawie)
ilanie
. W trakcie pracy z dan
ym preparatem możem kamery: bezpieczne 15 V DC, 400 mA
y zmieniać obiektywy.
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Mikroskop szkolny „600x/lustro”
Precyzyjnie wykonany mikroskop o maksymalnym powiększeniu 600x
(okular WF 15x * obiektyw 40x). Wyposażony w obiektywy 4x, 10x i 40x
wkręcane w obrotową (rewolwerową) głowicę. Poniżej stolika ustawialne
lustro płasko-wklęsłe (uniezależnia od gniazdka elektr.). Wbudowany
kondensor zmienia promienie światła w skupioną wiązkę, a diafragma
tęczówkowa umożliwia regulację wielkości strumienia świetlnego. Ostrość
ustawiana 2 pokrętłami (tzw. makro- i mikro-): zgrubnym i precyzyjnym
(ze śrubą mikrometryczną). Bardzo dobra jakość wykonania oraz obrazu.

ódło światła
Opcjonalne źr
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Mikroskop szkolny „600x PLUS”
Stabilny mikroskop szkolny o maksymalnym powiększeniu 600x (okular WF
15x * obiektyw 40x) z dwoma rodzajami podświetlenia: lustrem płaskowklęsłym oraz podświetlaczem LED zasilanym bateryjnie (brak przewodu
= możliwość swobodnego przenoszenia). Wyposażony w obiektywy 4x,
10x i 40x wkręcane w obrotową (rewolwerową) głowicę oraz okulary
WF10x i WF15x. Wielkość strumienia świetlnego regulowana diafragmą
kołową. Ostrość ustawiana 2 pokrętłami (tzw. makro- i mikro-): zgrubnym
i precyzyjnym (ze śrubą mikrometryczną).

Mikroskop szkolny 40x-400x
SOLAR (zasilany baterią słoneczną)
Nowoczesny mikroskop o powiększeniach 40x-400x wyposażony
w szerokopolowy okular WF10x-16mm oraz trzy achromatyczne
obiektywy: 4x, 10x, 40x wkręcane 3-gniazdową głowicę rewolwerową. Rozświetlenie obrazu osiągane jest białym światłem LED (niski
pobór energii). Ostrość ustawiana jest 2 pokrętłami: zgrubnym i precyzyjnym (popularnie określane jako makro- i mikro-). Mikroskop
zasilany jest baterią słoneczną (ogniwem fotowoltaicznym) połączoną z mikroskopem długim przewodem umożliwiającym umieszczenie jej w najbardziej nasłonecznionym (oświetlonym) miejscu. Taki
rodzaj zasilania (bateria słoneczna + LED) zapewnia ekonomiczną,
długotrwałą pracę uniezależnioną od sieci elektrycznej. Mikroskop
przystosowany do przenoszenia (uchwyt na tubusie).

Stolik krzyżowy
(opcjonalny)
Do Mikroskopu szkolnego "600x/lustro" oraz
Mikroskopu szk.-bad. 400x... Ułatwia precyzyjne
przesuwanie preparatu (za pomocą pokręteł)
w płaszczyźnie poziomej.

Mikroskop szkolno-badawczy 400x LED
Precyzyjnie wykonany mikroskop z podświetlaczem LED-owym (światło białe) z baterią
akumulatorów umożliwiającymi 24-godzinną pracę bez zasilania zewnętrznego. Podczas
ładowania baterii można bez przeszkód pracować z mikroskopem. W komplecie zewnętrzna
ładowarka. Pozostałe parametry: okular 10x oraz 3 achromatyczne obiektywy: 4x, 10x i 40x
wkręcane w tarczę rewolwerową, wbudowana diafragma tęczówkowa oraz kondensor skupiający promienie świetlne. Płynna regulacja natężenia światła. Ostrość obrazu ustawiana pokrętłami zgrubnym i precyzyjnym (makro- i mikro-). Doskonała jakość wykonania oraz obrazu.

Mikroskop szkolno-badawczy 400x
z wbudowanym źródłem światła
Precyzyjnie wykonany mikroskop z szeroką gamą funkcji. Wyposażony w szerokopolowy okular 10x oraz 3 achromatyczne obiektywy: 4x, 10x i 40x wkręcane
w tarczę rewolwerową. Rozświetlenie obrazu osiągane przez wbudowany
element świetlny (światło halogenowe). Mikroskop wyposażony w diafragmę
tęczówkową oraz kondensor skupiający promienie świetlne. Dodatkowo, posiada płynną regulację natężenia światła. Ostrość obrazu ustawiana pokrętłami
zgrubnym i precyzyjnym (makro- i mikro-). Doskonała jakość wykonania oraz
obrazu. Mikroskop zasilany z sieci tzw. prądem bezpiecznym (12 V).

Mikroskop pomiarowy 100x, przenośny
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Bardzo ciekawy mikroskop optyczny służący do dokonywania pomiarów obiektów (także
NIEtransparentnych) lub ich części (okazów botanicznych, zoologicznych, geomorfologicznych,
metalurgicznych i in.) o dług./szerokości do 1 mm. Powiększenie 100x (szerokopolowy okular
WF10x-17mm * obiektyw achromatyczny 10x) oraz wbudowana precyzyjna podziałka
X/Y pozwala dokonać pomiaru danego elementu z dokładnością do 0,01 mm (zakres: 0,01
mm...1 mm)! Mikroskop wyposażony w podświetlacz górny piórowy zasilany 2 bateriami
AAA, wsuwany w ruchome ramię o regulowanym kącie nachylenia. Ostrość regulowana
symetrycznym pokrętłem. Podstawa pusta w części środkowej (możliwość ustawienia
mikroskopu na wysokich obiektach). Lekki, przenośny i bardzo precyzyjny.

Mikroskop badawczy 40x-1000x
z podświetleniem halogenowym

Bardzo precyzyjny mikroskop dużej mocy wyposażony w szerokopolowy okular WF10x oraz
4 achromatyczne obiektywy z soczewkami: 4x,
10x, 40x i 100x wkręcanymi w 4-gniazdową
głowicę rewolwerową. Rozświetlenie obrazu
osiągane jest przez wbudowany element
świetlny (światło halogenowe, 12 V) wyposażony w regulację natężenia strumienia światła
oraz kondensor wraz z przesłoną tęczówkową i uchwyt do filtrów. Ostrość ustawiana
jest 2 pokrętłami: zgrubnym i precyzyjnym
(popularnie określane jako makro- i mikro-).
W stolik mikroskopu wmontowano dodatkowo
stolik krzyżowy z podziałką do precyzyjnego
przemieszczania preparatu w płaszczyźnie
poziomej. Doskonała jakość wykonania oraz
obrazu. Bardzo przydatny dla bardziej wymagających użytkowników.

Mikroskop badawczy
40x-1000x/binokularowy

z podświetleniem halogenowym

Bardzo precyzyjny mikroskop dużej mocy wyposażony
w obracaną (360°) głowicę binokularową z regulacją
odległości między okularami (okulary 10x WA). Cztery
achromatyczne obiektywy z soczewkami: 4x, 10x, 40x
i 100x wkręcane są w 4-gniazdową głowicę rewolwerową.
Rozświetlenie obrazu osiągane jest światłem halogenowym; dodatkowo wbudowane: regulacja natężenia
strumienia świetlnego oraz kondensor wraz z przesłoną
tęczówkową. Wmontowany także podajnik z filtrami.
Ostrość ustawiana jest 2 pokrętłami: zgrubnym i precyzyjnym (popularnie określane jako makro- i mikro-). W stolik
mikroskopu wmontowany stolik krzyżowy z podziałką do
precyzyjnego przemieszczania preparatu w płaszczyźnie
poziomej. Doskonała jakość wykonania oraz obrazu.

00-mb)
Okular 15x (M-1040x-1
000x mono- (1 szt.)

Opcjonalny okular 15x do: Mikroskop bad.
x.
ksza powiększenie mikroskopu do 1500
i binokularowy (potrzebne 2 szt.!). Zwię

Mikroskop badawczy 40x-1000x/
trójokularowy z podświetleniem LED (białe)

Czy

Nowoczesny, bardzo precyzyjny mikroskop dużej mocy wyposażony w obracaną
(360°) głowicę trójokularową z regulacją dioptrii w dwóch okularach 10x WF.
Trzecie wejście okularowe przeznaczone do pracy z kamerą lub aparatem
fotograficznym. Cztery achromatyczne obiektywy: 4x, 10x, 40x i 100x wkręcane
są w 4-gniazdową głowicę rewolwerową. Rozświetlenie obrazu osiągane jest
białym światłem LED z regulacją natężenia strumienia świetlnego. Mikroskop
wyposażony w kondensor wraz z przesłoną tęczówkową i centrowaniem. Ostrość
ustawiana jest 2 pokrętłami: zgrubnym i precyzyjnym (popularnie określane
jako makro- i mikro-), dodatkowo wmontowany mechanizm stopujący.
Mikroskop wyposażony w stolik krzyżowy z podziałką do precyzyjnego
przemieszczania preparatu. Doskonała jakość wykonania oraz obrazu!

...mikroskopy biologiczne
i stereoskopowe służą do oglądania
i studiowania innych rodzajów
preparatów i okazów?
Mikroskopy biologiczne (szczególnie szkolne i studenckie) służą
do oglądania obiektów, przez które może przejść wiązka światła,
naturalnego (źródło światła: lustro) lub sztucznego (podświetlacz
halogenowy, diodowy, ...). Stąd, preparaty muszą być cienkie (np.
w preparatach tkankowych – jedna warstwa komórek), transparentne
i umieszczone na szklanej płytce (tzw. szkiełku podstawowym)
ewentualnie przykrytym cienkim szkiełkiem nakrywkowym.
Mikroskopy stereoskopowe służą do obserwacji obiektów
trójwymiarowych, które nie muszą być transparentne – np. całego owada,
fragmentów skał i minerałów, próbek gleby, ale także próbek metali.
Istnieje oczywiście niewielka ilość preparatów/okazów, które można
oglądać pod obydwoma typami mikroskopów. Takimi okazami będą
np. transparentne skrzydła owadów, czy ich odnóża.

Mikroskop stereoskopowy
20x, niepodświetlany
Mikroskop stereoskopowy do oglądania przestrzennych
(także NIEtransparentnych) okazów przyrodniczych, innych
niż preparaty mikroskopowe. Nieoceniony do studiowania
np. fragmentów skał, minerałów, próbek gleby, owadów,
okazów roślinnych (całych lub ich części) itp. Jeden z okularów umożliwia korektę dioptrii (ważne w przypadku
nierównomiernej wady wzroku obydwu oczu). Mikroskop
powiększa 20x (okulary szerokopolowe: 10x, obiektyw: 2x).

Mikroskop-przeglądarka
dla młodszych JUNIOR

Mikroskop stereoskopowy
20x „MINI”

Doskonały podświetlany przyrząd mikroskopowy
dla najmłodszych uświadamiający im pojęcie powiększenia. Jest kolorowy, lekki i można go używać
także w terenie (zasilany bateryjnie; baterie nie
dołączone). Powiększa 15x. Dołączone przykładowe
preparaty (6 sztuk). Wysokość: 25 cm.

dla
młod
szych
dla
młod
szych

Mikroskop stereoskopowy do oglądania przestrzennych
(także NIEtransparentnych) okazów przyrodniczych,
innych niż preparaty mikroskopowe (patrz: opis do
Mikroskop stereoskopowy 20x, niepodśw. obok).
Mikroskop powiększa 20x (okulary szerokopolowe:
10x, obiek tyw: 2x), ma dodatkowo oświetlenie górne
diodowe (zasilane bateriami: 2 x LR6 1,5V). Mikroskop jest
dobrym rozwiązaniem dla młodszych i początkujących
przyrodników ze względu na prostą budowę i poręczność
(585 g, h=23 cm), a jednocześnie wyraźny i ostry obraz.
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Mikroskop stereoskopowy 20x, podświetlany
1 rodzaj światła

Oświetlany światłem odbitym. Zasilany z sieci. Powiększenie w wersji podstawowej: 20x.
Reszta parametrów bez zmian (szerokokątne okulary, itp.).

Mikroskop stereoskopowy 20x, podświetlany
2 rodzaje światła

Oświetlany światłem odbitym i przechodzącym – okaz oświetlane są z góry i od spodu.
Zasilany z sieci. Powiększenie w wersji podstawowej: 20x.

Obiektyw dodatkowy 1x / 3x
do mikroskopu stereoskopowego
Obiektywy dodatkowe do powyższych 3 mode
li mikroskopów stereoskopowych 20x. Umożliwiają uzyskiwanie
kolejnych powiększeń: 10x
(z obiektywem 1x) lub 30x (z obiektywem
3x).

Mikroskop stereoskopowy „zoom-trójokularowy”
7x...45x, podświetlany (2 rodz. światła)
Profesjonalny mikroskop z płynną (zoom) zmianą powiększenia od 7x...45x. Wyposażony w szerokopolowe
okulary WF10x oraz obiektywy zoom 0,7...4,5 oraz nasadkę trinokularową. Oświetlany halogenowym
światłem odbitym i przechodzącym (12V/10W) z regulacją natężenia światła. W stoliku można umieszczać
płytki białą/czarną lub szklaną. Zasilany z sieci.

Mikroskop stereoskopowy „zoom”
7x...45x, podświetlany (2 rodz. światła)
Profesjonalny mikroskop z płynną (zoom) zmianą powiększenia od 7x...45x. Wyposażony w szerokopolowe
okulary WF10x oraz obiektywy zoom 0,7...4,5. Oświetlany halogenowym światłem odbitym i przechodzącym (12V/10W) z regulacją natężenia światła. W stoliku można umieszczać płytki białą/czarną lub szklaną.
Zasilany z sieci.

Czy
...do czego służy
mikroskop stereoskopowy,
nieprecyzyjnie określany
także jako binokular?
Służy do oglądania przestrzennych (także
NIEtransparentnych) okazów przyrodniczych,
innych niż preparaty mikroskopowe. Nieoceniony
do studiowania np. fragmentów skał, minerałów,
próbek gleby, owadów, okazów roślinnych
(całych lub ich części) itp. W przeciwieństwie
do tradycyjnych mikroskopów, niepotrzebne
są specjalne preparaty. Efekt stereoskopii
(przy przestrzennych okazach – np. owalnej,
chropowatej skałce – daje wyraźny obraz
zarówno górnych, jak i dolnych części) dostępny
jest praktycznie dla każdego dzięki korekcie
ostrości jednego z okularów (ważne w przypadku
nierównomiernej wady wzroku obydwu oczu). Ze
względu na rodzaj okazów jego powiększenia są
znacznie mniejsze, standardowo od 10x do 40x.
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Mikroskop stereoskopowy 20x,
podświetlany (1 rodz. światła),
tubus na wysięgniku
Oświetlany światłem odbitym – obiekt oświetlany jest z góry. Zasilany
z sieci. Powiększenie: 20x (obiektyw 119 mm przystosowany do dużych
odległości). Tubus wysuwany na specjalnym wysięgniku, co umożliwia
studiowanie np. fragmentów delikatnych oraz bardzo dużych lub
ciężkich obiektów bez potrzeby ich przenoszenia lub obracania.

Mikroskop stereoskopowy 20x-40x,
podświetlany (2 rodz. światła)
Oświetlany światłem odbitym i przechodzącym – okaz oświetlany jest z góry
i od spodu. Zasilany z sieci. Powiększenia: 20x, 40x, zmieniane poprzez
przekręcanie tarczy (bez konieczności ręcznej wymiany obiektywów!).

Komórki roślinne

Ryby i płazy

Rośliny tropikalne

Zestawy

Kaktus – komórki z kryształkami soli
Dziki bez czarny – łodyga, p.pp.
Dziewanna – wielokomórkowe włoski pokrywające liść
Rozmaryn – liść, p.pp.
Słonecznik – liść, p.pp.; w skórce widoczne włoski wielokomórkowe
Lilia wodna – łodyga z aerenchymą, p.pp.
Jasnota biała, p.pp. łodygi (kwadratowy)
Ziemniak – przekrój
Ziarna pyłku, różne
Łodyga roślinna - wyizolowane naczynia wiązki przewodzącej

Paproć epifityczna – p.pp. liści
a
Palma daktylowa – p.pp. listk
a
Drzewo kokosowe – włókna
Kaktus – przekrój łodygi ze
zredukowanymi liśćmi
Orchidea, epifit – p.pp. korz
enia powietrznego
Oplątwa (Tillandsia), epifit
- włoski chłonne
Drzewo kauczukowe – p.pp
. liścia, widoczne kryształki
soli
Koleus, in. pochwiatka (Coleus
) – p.pp. łodygi czterokancia
stej
Begonia, roślina cienioznośn
a – p.pp. liścia
Owoc ananasa – p.pp. przez
owoc tropikalny
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preparatów
mikroskopowych

Zwierzęta i rośliny uszkodzone,
w tym na skutek
degradacji środowiska

Gady i ptaki

Rekinek psi – p.pp. kręgosłupa
Ryba słodkowodna – p.pp. okolic skrzel
Ryba słodkowodna – p.pp. okolic ogona
Rybie łuski – różne
Kijanka, p.pp.
Żaba (Rana) – rozmaz krwi
Żaba (Rana) – język, p.pp.
Żaba (Rana) – jelito (grube), p.pp.
Żaba (Rana) – płuca, p.pp.
Salamandra – p.pp. skóry z gruczołami jadowymi

Jaszczurka – p.pp. płuca
Jaszczurka – p.pp. nerki
Żmija – p.pp. mięśni
Żmija – p.pp. żołądka
Gęś – p.pd. pióra
Kaczka – żołądek ze zro
gowaciałą warstwą zew
nętrzną, p.pp.
Indyk – lotka, p.pp.
Kur bankiwa, młody pta
k – grzebień koguta
Kur bankiwa, mł. ptak –
jajnik, p.pp.
Kur bankiwa, mł. ptak –
rozmaz krwi

Części rośliny uszkodzone przez pasożyty roślinne, p.pp.
Uszkodzone liście – zniszczona skórka
Uszkodzone igły drzewa, p.pp.
Łodyga rośliny uszkodzona przez dzikie zwierzęta, p.pp.
Drewno uszkodzone przez grzyba
Skóra ryby uszkodzona przez substancje chemiczne
Owrzodzenie skóry płaza
Płuco człowieka z wciągniętym pyłem węglowym, p.pp.
Wole – skutek niedostatku jodu
Galas (narośl na liściu) wskutek ukłucia pasożytniczych owadów

Tkanki człowieka zdrowe, część I
Rozmaz krwi ludzkiej
Komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka
Mięsień prążkowany, p.pd.
Mózg człowieka, p.pp.
Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp.
Płuco człowieka, p.pp.
Skóra ludzka, p.pd.
Żołądek człowieka, p.pp.
Szpik kostny (czerwony)
Jądro ludzkie, p.pp.

Tkanki człowieka zd
rowe,

Tkanki człowieka
orobotwórczo
zmienione ch
roby
Gruźlica (prosówka) wąt
Pylica węglowa płuc
Malaria – zaatakowana krew
Niedotlenienie płuca
Rak jądra
(skrobiawica)
Amyloid – degeneracja wątroby
płuc
Grypowe zapalenie
Wola tarczycy
Okrężnica – przewlekłe zapalenie
Rak przerzutowy wątroby
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Żaba – rozmaz krw
ry z piórami
Ptak, pisklę – p.pd. skó

Skóra ludzka, p.pp. (widoczne
torebki włosowe)
Ślinianka, p.pp.
Móżdżek, p.pp.
Bakterie jelitowe (człowieka
)
Plemniki – rozmaz, p.pp.
Mięsień sercowy, p.pp. i p.pd
.
Kość ludzka, p.pp.
Tkanka wątroby, p.pp.
Ściana jelita, p.pp.
Nerka, p.pp. warstwy korowej

Bakterie

us subtilis)
Laseczka sienna (Bacill
reptococcus lactis)
(St
ny
ecz
ml
iec
kow
polity (Proteus vulgaris)
Pacior
jelitowa: odmieniec pos
ka
ecz
pał
–
coli)
ia
Bakteria gnilna
rich
che
eczka okrężnicy (Es
i)
Bakteria jelitowa – pał
ph
aty
par
ella
on
lm
ego (Sa
Pałeczka duru rzekom
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genes)
zy (Staphylococcus pyo
Gronkowiec ropotwórc
Bakterie z jamy ustnej
Bakterie serowe
Bakterie z zaczynu

Biologia – część II
Bakterie mlekowe (z kwaśnego mleka) – wymaz
Mech – p.pp. liścia
Cis – młoda łodyga z wiązkami naczyniowymi i kanałami żywicznymi, p.pp.
Hiacynt – nasiono, p.pp.
Euglena, zielony wiciowiec
Obleniec (Ascaris) – p.pp. środkowej części ciała
Pszczoła miodna – p.pd. czułka
Karp – skrzela, p.pp.
Królik – p.pp. wątroby; widoczna budo- wa zrazikowa i naczynia krwionośne
Kot – p.pp. skóry

Kropla wody pełna życia
Okrzemki – różne formy
Euglena zielona – wiciowiec
Pantofelki – orzęski z hodowli sianowej
Rozwielitka
Oczlik – widłonogi
Jednokomórkowe glony
Plankton słodkowodny
Stułbia, p.pp.
Robak płaski, p.pp.
Bakterie wody silnie zanieczyszczonej

część II

Przyroda
Mucha (Musca domestica) – odnóże
Skrzydło ptaka, fragm.
Skrzydło motyla
Rozmaz krwi ludzkiej
Królik – p.pp. jelita
Kot – p.pp. przez płuca
Plankton roślinny i zwierzęcy
Ziarna pyłku – porównanie różnych
Użyłkowanie liścia macerującego
Bez czarny – p.pp. przez zalążnię

Rozmnażanie roślin
Pałeczki bakterii
Glon morski (Focus thallus), p.pp.
Śnieć zbożowa – zarodniki grzyba
Sosna – kwiatostan męski z pyłkiem
Sosna – pyłek z pęcherzykami powietrznymi
Szczypiorek jednoliścienny – zalążnia, p.pp.
Lilia – pylnik z dojrzewającym pyłkiem, p.pp.
Tulipan – zalążnia z zalążkami, p.pp.
Irys / kosaciec (Iris) – nasiono z zarodnikiem, p.pp.
Ziemniak (Solanum) – młody owoc, p.pp.

Życie w glebie
Bakterie glebowe
P.pp. korzenia z mikoryzą zewn. (strzępki grzybni)
Owocnik pieczarki – p.pp. hymenium z zarodnikami podstawkowymi
Zarodniki skrzypu z elaterami (sprężyce)
Liść mchu
Igła sosny, p.pp.
Unerwienie liścia
Macerujący liść – tworzenie humusu
Roztocz z gleby leśnej (próchnica)
Dżdżownica, p.pp. przez środek ciała

Pasożyty zwierzęce

Tasiemiec – człon, p.pp.
Tasiemiec – jaja, p.pd.
Włosień kręty – larwy w mięśniach
Świdrowce w rozmazie krwi
Zarodziec malarii w rozmazie krwi
Pierwotniaki (z rodzaju Coccidium) kokcydiozy w wątrobie królika, p.pp.
Motylica wątrobowa (Fasciola), p.pp.
Przywry - p.pp. osobników męskiego i żeńskiego samca i samicy)
Cysta torbielowa bąblowca (stadium tasiemca), p.pp.
Glista (pasożytuje na ludziach i świniach), p.pp.

Rozmnażanie zwierząt
.
Tasiemiec – proglotyd z owcy, p.pp
.
Pszczoła miodna – jajniki matki, p.pp
Ryba – jądra z plemnikami, p.pp.
Plemniki byka – rozmaz
.
Byk – jądro (spermatogeneza), p.pp
Królik – jajnik (oogeneza), p.pp.
Świnka morska – jajowód, p.pp.
Świnia – macica, p.pp.
Szczur – macica z zarodkiem, p.pp.
Ssak (kot/świnia) – łożysko, p.pp.
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Kręgowce
Skóra żaby, p.pp.
Jelito cienkie żaby, p.pp.
Rozmaz krwi żaby
Jądro żaby – przekrój
Wątroba żaby – przekrój
Serce żaby – przekrój
Wątroba królika – przekrój
Jądro królika – przekrój
Jajnik królika – przekrój
Rdzeń kręgowy królika – przekrój
Zakończenie nerwu ruchowego królika
Tkanka kostna zbita
Ściana żołądka ssaka – przekrój
Jelito cienkie ssaka, p.pp.
Jelito grube ssaka, p.pp.
Trzustka ssaka – przekrój
Śledziona ssaka – przekrój
Pęcherzyk żółciowy ssaka – przekrój
Płuco ssaka – przekrój
Tętnica i żyła ssaka, p.pp.
Nerka ssaka, p.pd.
Plemniki ludzkie – rozmaz
Skóra człowieka – przekrój przez gruczoł potowy
Oko ssaka – p.pd.
Chromosomy ludzkie we krwi, żeńskie i męskie

Owady
Komar (Culex) – samica
Komar (Culex) – samiec
Mucha domowa
Muszka owocowa
Głowy samicy i samca komara
Aparat gębowy samca komara
Aparat gębowy samicy komara
Motyl – aparat gębowy (ssawka)
Mucha domowa – trąbka ssąca (proboscis)
Pszczoła miodna – aparat gębowy
Odnóże owada – grzebiące
Odnóże muchy domowej
Odnóże owada – pływne
Odnóże owada – skoczne
Odnóże owada – z pyłkiem
Skrzydła świerszcza – aparat strydulacyjny
Skrzydło muchy domowej
Skrzydło motyla z łuskami
Czułki owadów – różne
Oko złożone owada
Oko krewetki (porównawczo), p.pp.
Rogówka oka owada (fasetki)
Pszczoła miodna – jajnik królowej
Tchawka owada
Konik polny - cewki Malpighiego (ukł. wyda
lniczy)

Średni
Skóra ssaka, p.pp.
Kryształki cukru
Pieprz
Komórki drożdży
Ścięgno ssaka, p.pd.
Komórki bakterii, różne
Głowa muchy
Skóra ryby
Rozmaz krwi ludzkiej
Pantofelek
Skrzydło muchy domowej
h otwartych)
Łodyga bawełny, p.pp. (budowa wiązek przewodzącyc
..)
Liść bawełny, p.pp. (unerwienie, wiązka przewodząca,.
fragm
llium),
(Penici
ka
pędzla
Grzybnia
Polip stułbi, p.pd. – widoczne komórki ekto- i endodermy
Pręcik lilii – p.pp. główki pręcika z pyłkiem
Stożek wzrostu łodygi - pędu, p.pd.
Łodyga rośliny jednoliściennej, p.pp.
Łodyga rośliny dwuliściennej, p.pp.
Nabłonek płaski ssaka
Nabłonek wielowarstwowy ssaka
wane
Tkanka mięśniowa serca ssaka - mięśnie poprzecznie prążko
ssaka
j
gładkie
owej
mięśni
Komórki tkanki
Jądro ssaka – fragm. p.pp.
Jajnik ssaka – p.pp.

Móżdżek, p.pp.
Okrężnica, p.pp.
Rdzeń kręgowy, p.pp.
Dwunastnica, p.pp.
Trzustka, p.pp.
Tętnica i żyła
Śledziona, p.pp.
Przełyk, p.pp.
Tarczyca
Jądro, p.pp.
Węzeł chłonny, p.pp.
Wątroba, p.pp.
Nerw, p.pp.
Nerka, p.pp.
Skóra głowy, p.pd.
Jajnik, p.pd.
Skóra, p.pd.
Jelito cienkie, p.pp.
Mięśnie prążkowane
Mięśnie serca
Szyjka macicy, p.pd.
Wyrostek robaczkowy, p.pp.
Gruczoł sutkowy (sutek)
Macica, p.pp.
Żołądek, p.pp.

Zaawansowany

Zestawy

Tkanka łączna wiotka
Rdzeń kręgowy, p.pp.
Zakończenie nerwu ruchowego
Żołądek ssaka – nabłonek wyścielający, p.pp.
Budowa anatomiczna nerki, p.pp.
Tętnica i żyła, p.pp. (porówn. bud. ścian naczyń krwion.)
Naczynia krwionośne płuc
Naczynia krwionośne nerki
Kubki smakowe na języku ssaka
Komórki nabłonkowe jamy ustnej – wymaz
Rozmaz z nasienia ludzkiego (plemniki)
Mitoza w komórkach zwierzęcych (fazy)
Polip stułbi, p.pp. z uwypukleniem ektodermy (pączek płciowy
z plemnikami)
Polip stułbi, p.pp. z uwypukleniem ektodermy (pączek płciowy
z kom. jajowymi)
Polip stułbi, p.pp. z pączkiem płciowym – budowa morfologiczna
Przedrośle paproci z rodniami i plemniami
Nasiono w I fazie kiełkowania, p.pd.
Skrętnica – kolonie nitkowate
Budowa anat. płuc ssaka, p.pp.
Jelito grube, p.pp. ściany z nabłonkiem
Tchawica ssaka, p.pp.
Trzustka ssaka – budowa anat. gruczołu
Macica ssaka – p.pd.
Śledziona ssaka – budowa anat. gruczołu
Stożek wzrostu korzenia cebuli

Zestaw 12 preparatów mikroskopowych
podstawowy

Włókna naturalne (bawełna)
Włókna sztuczne (nylon)
Nasiono kukurydzy, p.pp. – widoczne ziarna skrobi
Kryształki soli
Włókna naturalne (wełna)
Włókna naturalne (jedwab)
Łodyga dyni, p.pp. (roślina jednoliścienna, wiązka przewodząca zamknięta)
Odnóże pszczoły miodnej
Ziarna pyłku
Pióro ptaka – fragm. (widoczna budowa)
Polip stułbi – widoczna budowa morfologiczna
Krwinki czerwone żaby (rozmaz)
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Histologia (człowiek)
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preparatów
mikroskopowych

Mini-zestawy
5 preparatów mikroskopowych:

• „Przedmioty domowe” (włos, włókna, korek, ...)
• „Skrzydła owadów”
i in.)
(różnorodność pokazana na przykładzie pszczoły, motyla, komara
nia”
stworze
• „Pełzające
• „Niesamowite rośliny, które jemy”
(fragmenty roślin do studiowania pod mikroskopem)
• „Rośliny”

Zestawy preparacyjne

Olejek
immersyjny, 25 ml
Służy do wypierania powietrza z przestrzeni między obiektywem mikroskopu
(100x) a szkiełkiem preparatu, poprawiając jakość obrazu widzianego pod mikroskopem. Obiektywy takie oznaczone są
zazwyczaj jako „oil”, np. 100x oil.

OLEJEK
IMMERSYJNY

KSYLOL

Ksylol, 50 ml
Służy do usuwania pozostałości olejku immersyjnego z części optycznych,
szkiełek itp.

wielki
15-elementowy zestaw zawiera nożyce (proste
i zakrzywione), skalpel (2 rodzaje), pęsetę, igłę
prostą i zakrzywioną, igły rozdzielające, sondę,
kleszczyki hemost., szczypce do opatrunków,
haczyk, przyrząd odciągający, linijkę. Całość
umieszczona w zamykanym etui typu piórnik.

zaawansowany
Zestaw 8-elementowy, metalowy.
Zawiera nożyce (2 szt.), skalpel
(2 rodzaje), pęsetę (2 rodzaje),
igłę prostą i zakrzywioną. Całość
w zamykanym etui typu piórnik.

Szafka zamykana
z 10 szufladami
do preparatów
mikroskopowych

Drewniana szafka zamykana na klucz z 10 szufladkami na preparaty
mikroskopowe układane w 2 rzędach. Dodatkowa 11. szuflada np.
na albumy z preparatami. Na szufladkach miejsce na opisy.

Taca do preparowania
okazów
Wykonana ze stali nierdzewnej z dnem pokrytym
białym woskiem. Wymiary: 29 x 19 x 5 cm.

Pudełka plastikowe
do preparatów
mikroskopowych
Pudełka plastikowe do przechowywania
preparatów mikroskopowych z indeksami
liczbowymi – na 10 lub 25 preparatów.

Szkiełka nakrywkowe
Szkiełka podstawowe
2 typy szkiełek do wykonywania trwałych
lub nietrwałych preparatów mikroskopowych.
W paczkach po 100 sztuk.

Etui plastikowe
na 5 preparatów mikroskopowych

Mikroskopowa przeglądarka
do preparatów i preparowania
Przeglądarka-powiększarka do oglądania preparatów w małym powiększeniu
oraz preparowania okazów w powiększeniu. Dwa wymienne okulary (10x,
20x) umieszczane są na ramieniu ruchomym w poziomie i pionie. Możliwość
podświetlenia obiektu od dołu obracanym lustrem. Wymienne tło stolika.

Świat widziany pod mikroskopem
zestaw plansz
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BIODEGRADACJA, RECYKLING

Biodegradacja

zestaw doświadczalny

Zestaw został tak zaprojektowany, aby umożliwić przeprowadzanie
doświadczeń z zakresu biodegradacji różnych materiałów. Ważnym
założeniem tego zestawu jest samodzielny wybór podłoża i materiałów.
Oznacza to, że możliwe jest testowanie stopnia biodegradowalności
materiałów, zarówno z naszego bezpośredniego otoczenia, w tym
materiałów wyrzucanych przez nas lub w naszej okolicy do pojemnika
z odpadami, jak też materiałów, które uznamy, z innych powodów, za
ważne do przetestowania. Możemy testować ten sam materiał – jego
biodegradację – w różnych podłożach (stałych, ciekłych, itp.), jak też różne
materiały w tym samym podłożu. Zestaw pozwala na praktyczne omówienie
takich pojęć jak: biodegradacja, kompostowanie, rozkład, odnawialność,
recykling, polimery biodegradowalne, biowchłanialne i inne.

SKŁAD: (A) Pojemniki testowe – 6 szt., przezroczyste; w pokrywce otwory wentylacyjne,
regulowane. (B) Ramki do pojemników z przyczepami (6 szt.) lub klatką (patrz: F). (C)
Zestaw "T"-próbek różnych metali i plastików do testowania (po 6 sztuk każdej próbki):
plastik biodegradowalny w zimnej wodzie; plastik biodegradowalny w gorącej wodzie;
karton z pulpy papierowej 2- i więcej warstwowy; miedź; metal "puszkowy" – cyna;
aluminium (glin). (D) Próbki folii – przykład plastiku szybko biodegradowalnego
(rozpuszczają się w zimnej wodzie). (E) Ramki zatrzaskowe (6 szt.) do umieszczania
próbek testowych (np. fragmentów gazet, liści, folii, itp.). (F) Ramka z otwartą (6 szt.)
lub zamkniętą klatką (6 szt.) do testowania próbek (np. organicznych) – mogą służyć
do badań porównawczych – zamykamy wówczas ten sam rodzaj próbki w 2 różnych
ramkach: zamkniętej i otwartej; obserwujemy różnicę w rozkładzie pomiędzy próbką
mającą kontakt z wybranym podłożem i tą bez kontaktu z nim.

3-komorowy pojemnik z lupami
do biodegradacji
Ciekawa pomoc do obserwacji w czasie procesu biodegradacji
różnych materiałów. Składa się z trzech połączonych ściankami,
ale niezależnych komór z przezroczystego tworzywa z otworami
wentylacyjnymi oraz termometrami. W przednich ściankach
wtopione są dodatkowo szkła powiększające. Wymiary całkowite:
30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość).

Plansza:
Segregacja
odpadów
Plansza przedstawia
podział odpadów, symbole
i znaki ekologiczne, czas
biodegradacji odpadów.
Wymiary: 70x100 cm,
dwustronnie foliowana,
z zawieszką.
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Wszystkie zużywalne
elementy zestawu
można dokupić.
Szukaj w cenniku:
Pakiet uzupełniający
do zestawu
„Biodegradacja”.

Dżdżownicowy
kompostownik
VERMI, 3,5 litra
Ciekawy kompostownik o pojemności 3,5 litra w czerwonym transparentnym kolorze umożliwia umieszczenie w nim złowionych samodzielnie dżdżownic
oraz różnorodnych biodegradowalnych materiałów
wraz z glebą a następnie obserwację fascynującego
procesu zamiany tych odpadków w coraz żyźniejszą
i bogatszą w składniki odżywcze glebę. W trakcie tego
procesu można badać zmiany zachodzące w strukturze gleby, jej pH oraz temperaturę. Kompostownik
składa się z walcowatego pojemnika zewnętrznego
oraz drugiego wewnętrznego wyposażonych w otwory wentylacyjne i drenujące oraz pokrywki. Wymiary:
wysokość 16 cm, średnica 19 cm.

Kompostownik litrowy z rączką, komplet 4
Zestaw 4 przezroczystych kompostowników z rączką (każdy o pojemności 1 litra) umożliwia klasie lub grupie obserwację w tym samym czasie procesu kompostowania różnych
materiałów i ich stopnia biodegradowalności. Możemy np. umieszczać ten sam materiał w kompostownikach wypełnionych czterema różnymi podłożami (stałe, ciekłe, itp.).
Każdy kompostownik składa się z walcowatego pojemnika zewnętrznego oraz drugiego
wewnętrznego (oba przezroczyste) wyposażonych w otwory wentylacyjne i drenujące
oraz pokrywki i rączki. Wymiary kompostowników: wysokość 13,5 cm, średnica 11 cm.

Wielki kompo
stownik 8-litro
wy
Duży,

klasowy, przezroczyst
y kompostownik
litrów!) umożliwia
całej klasie lub grupie (o pojemności 8
obserwację procesu
kompostowania w
ciągu dłuższego cza
su, a także rejestrac
oraz omówienie zac
ję
hodzących zmian w
komp
materiale. Kompost
ownik składa się z wa ostowanym
lco
zewnętrznego oraz
drugiego wewnętrzn watego pojemnika
ego (oba przezroczyst
wyposażone w otw
e)
ory wentylacyjne i
drenujące oraz pokry
Wymiary: wysokość
wki.
24 cm, średnica 26
cm.
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Każdy zestaw
(5 różnych) składa się z 13 kolorowych zmywalnych kart,
wykonanych z trwałego, sztywnego kartonu, przedstawiających pełny cykl życia danego
materiału oraz sposób jego recyklingu. Etapy przedstawione na kartach mają zachęcić do dyskusji, a dołączone
dodatkowe 2 puste karty zachęcić do przedstawiania własnych pomysłów. Wymiary każdej karty-płytki: 21 x 19,5 cm.
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Eko-Gra
„Chroń środowisko!”
Gra – w przyjemny, zabawowy sposób – zwiększa świadomość
ekologiczną dzieci poprzez wskazanie konkretnych przykładów
oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia wody. Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Gra
dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość:
plansza do gry, 4 Eko-ludziki, kostka do gry.

Gra Eko-Bingo

Eko-Domino

Gra zachęca dzieci – w przyjemny, zabawowy sposób – do
bardziej ekologicznego stylu życia. Zwiększa ich świadomość ekologiczną zwracając uwagę na takie sprawy jak
recykling, oszczędzanie energii i wody oraz pozyskiwanie
energii ze źródeł odnawialnych. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: 4 plansze do gry, 39 kolorowych 2-stronnych kart.

Domino, którego duże elementy-pary układa się na zasadzie puzzli (samosprawdzające). Celem gry jest zwiększenie świadomości ekologicznej graczy
i pokazanie im jak można uniknąć szkodliwych dla środowiska zachowań.
Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: 48 kolorowych elementów obrazkowych układanych w samosprawdzające pary.
Gra – w przyjemny, zabawowy sposób –dzieci poprzez wskazanie konkretnych przykładów oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania
zużycia wody. Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej.

Ciężarówka: Sortowanie i recykling
– zestaw interaktywny
Zestaw składa się z wielkiej realistycznej śmieciarki z sortownikami odpadów wykonanej
z kolorowego polipropylenowego arkusza (do samodzielnego złożenia) oraz 50 płytek
z kolorowymi ilustracjami sortowanych obiektów, które na co dzień wyrzucamy w domach.
Dodatkowo dołączonych jest 5 pustych płytek do samodzielnego opracowania. Karty, tak jak
rzeczywiste odpady wsuwa się do odpowiednich otworów w śmieciarce symulując w ten sposób
prawidłowy proces sortowania. Wymiary: długość 31,5 cm, szerokość 17,5 cm, wysokość 17 cm.

EKO Dom i Ogród – zestaw interaktywny
Bardzo ciekawa pomoc dydaktyczna do samodzielnego montażu składająca się z elementów
domu i ogrodu przyjaznego dla środowiska. Całość wykonana jest z uplastycznionego,
sztywnego materiału. Specjalnie zaprojektowane karty z ilustracjami (50 sztuk) wsuwa się
do specjalnych otworów eko-domu (np. poszczególnych pokoi) tam, gdzie dany obiekt lub
urządzenie powinno być zamontowane lub wykorzystywane. Na kartach znajdują się również
obiekty, które nie powinny się nigdy znaleźć w domu przyjaznym dla środowiska. Cały zestaw
ma pomóc dzieciom zrozumieć ideę eko-domu i ogrodu oraz zachęcić do dyskusji na temat
jego funkcji. Dodatkowo dołączonych jest 5 pustych płytek do samodzielnego opracowania.

Plansza:
Segregacja odpadów

Plansza przedstawia podział odpadów,
symbole i znaki ekologiczne, czas
00 cm,
biodegradacji odpadów. Wymiary: 70x1
.
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Ma pa ścienna:

Segregujemy odpady

interaktywny zestaw demonstrac
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yjny

Celem zestawu jest aktywna nauka celu i sposob
u segregacji odpadów. Zestaw
zawiera makiety 3 wielkich koszy-kontenerów na
śmieci oraz 36 kolorowych
obrazków-makiet produktów z 3 grup recyklingow
ych: plastiki, szkło i papier.

Polska.
Zaniecz yszczenie
środowiska
Mapa ścienna;
1:700 000; 160x120 cm.

CZYSTA ENERGIA

Energia słoneczna
Zestaw demonstracyjno-doświadczalny
Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń indywidualnych i grupowych z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania,
przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania. Możliwe
jest to dzięki przemyślanej zawartości zestawu oraz wielu doświadczeniom zawartym w instrukcji.
Skład zestawu (główne elementy): fotoogniwo i przewody,
podstawka fotoogniwa, termometr, lustro płaskie, probówka,
podstawka probówki, stojak do probówki, lupa, podstawka
silniczka, silniczek elektryczny, kolorowe filtry, plastikowe
koluszka, plastikowe paski, lustro paraboliczne z podstawką,
arkusze-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje,…), śmigło.
Lampa na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu.

Łazik na baterie słoneczne
Pojazd wyposażony w baterie słoneczne, silniczek,
koła zębate. Wystarczy 60W żarówka w odległości
25 cm lub światło słoneczne, aby wprawić go
w ruch. Świetny także do prezentacji kół
zębatych! Wymiary: 18,5x14x5,5 cm.

Energia odnawialna
wody-wiatru-Słońca
model demonstracyjny
Zestaw modeli demonstrujących
działanie energii odnawialnych
(wody, wiatru i Słońca).
Wymiary podstawy 27 x 20 cm,
wysokość maksymalna (patrz:
zdjęcie obok): 38 cm. Dodatkowo
dołączone 4 wymienne "efekty
końcowe" przemiany poszczególnych
energii odnawialnych, tj.: brzęczyk,
przekładnie, miernik, diody. Modele
można prezentować w pomieszczeniu
i na otwartej przestrzeni.

Model
do skupiania
energii słonecznej
Pomoc demonstracyjna składająca się z dużego
lustra parabolicznego (w kształcie misy)
o średnicy 30 cm zamocowanego
na statywie z podstawą oraz
wysięgnika wychodzącego ze
środka lustra zakończonego
naczyniem, do którego można
włożyć parafinę lub nalać wody. Model
demonstruje skupianie promieni słonecznych
w naczyniu czego widocznym efektem będzie
zagotowanie się wody lub stopienie się parafiny.
Efekty te uzyskujemy dzięki odpowiednio
dobranym parametrom modelu (właściwa długość
ogniskowej) oraz, oczywiście, energii słonecznej.
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Zestaw do demonstracji
energii słonecznej,
rozszerzony
Zestaw do demonstracji
energii słonecznej
Prosty zestaw demonstrujący przemianę energii słonecznej w elektryczną.
W zestawie m.in. bateria słoneczna (400 mA), przewody, silniczek, śmigiełka,
modele samolotu i ptaka, instrukcja... Wystarczy zbliżyć baterię do źródła światła
(naturalnego lub sztucznego), aby przekonać się, że to... działa!

Na zdjęciu
widoczne są
dwa zestawy.

Rozszerzony zestaw demonstrujący przemianę energii
słonecznej w elektryczną. Zawiera baterię 6 ogniw
fotowoltaicznych oraz elementy do budowy stojącego
wiatraczka chłodzącego, a ponadto umożliwia:
1. budowę silnej baterii słonecznej złożonej z kilku ogniw;
2. łączenie ogniw szeregowo i równolegle oraz zmianę
napięcia i natężenia płynącego w tych połączeniach prądu;
3. zasilanie radia, kalkulatora, odtwarzacza kasetowego
1,5V... energią słoneczną!

Zegar z „baterią owocową”
zestaw doświadczalny
Zegar zasilany owocami i warzywami ("ogniwo owocowe")! Widoczne z boku płytki-elektrody wbijane są w owoc/warzywo, włączane w budowane obwody elektryczne oraz wykorzystywane do badania przewodności różnych materiałów. Zasilanie
zegara odbywa się na tej samej zasadzie na jakiej działają współczesne baterie.
Dodatkowe elementy zestawu umożliwiają budowę bardzo różnych obwodów
elektrycznych, a także dowiedzenie, że prąd elektryczny płynie w zbudowanych
przez uczniów obwodach, ponieważ zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy metalami a kwasami zawartymi w owocach, warzywach i in. Uczniowie przekonają
się także, że w niektórych doświadczeniach do zapalenia diody LED wystarczy jedna
cytryna, a w innych potrzeba będzie tych cytryn trzy, a nawet więcej sztuk.

W skład zestawu wchodzą: (1) moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej; 2) elektrody: magnezowa (Mg), aluminiowa (Al), mosiężna (Mosiądz), miedziana (Cu) – 2 szt., cynkowa (Zn) – 2 szt., węglowa
(C) x 2 szt.; (3) dioda LED; (4) przewody – 4 szt.; (5) gumowa rurka (lateksowa); (6) plastikowa rurka;
(7) lejek. Do przeprowadzenia doświadczeń niezbędne są także ogólnie dostępne materiały takie jak
sól kuchenna, soda spożywcza (dostarczane z zestawem "Gleba...") oraz owoce i warzywa.

Warto

wiedziec'

...ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo słoneczne,
ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo...
...to określenia tego samego elementu półprzewodnikowego, w którym
zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, czyli następuje konwersja energii słonecznej
(promieniowania świetlnego) na energię elektryczną. Potocznie popularne jest też
pojęcie bateria słoneczna, choć bateria jest już szeregiem ogniw.
Nie należy jednak mieszać tych pojęć z pojęciem kolektora słonecznego, który jest
urządzeniem, także do konwersji promieniowania słonecznego, ale na ciepło.
Zarówno kolektory słoneczne, jak i ogniwa wodorowe, mogą mieć różną
budowę i na rynku istnieje wiele ich rodzajów.

Obieg wody w przyrodzie model-symulator
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Model z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, wyobrażający fragment naturalnego
ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i prezentujący "na żywo" obieg
wody w przyrodzie. Symulacji dokonuje się poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem
w kształcie chmury (poziom temperatur na tych wysokościach), a następnie pochylenie
nad modelem lampy (np. biurowej z giętkim ramieniem) imitującym Słońce i jego energię
cieplną. Obydwa te czynniki dają efekt zbliżony do tego w naturze – woda zaczyna
krążyć w tym miniaturowym środowisku, pada deszcz z chmury, tworzą się potoki
górskie i następuje spływ wody po stokach gór, a następnie jej parowanie w zbiornikach
i unoszenie się pary wodnej do góry..., tak jak w naturze... Wym.: 40x30x15 cm.

Turbina wodna,
model na podstawie
Działający model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody,
z transparentną szybą z przodu umożliwiającą obserwację
jej pracy. Turbina podłączona jest do małego generatora
wytwarzającego prąd, którego działanie (przepływ) widoczne
poprzez m.in. (zawarte w zestawie!) świecącą żarówkę,
obracające się koło barw i inne elementy obwodu.

CZYSTA ENERGIA

Monitor do pomiaru parametrów
różnych energii odnawialnych

WODOROWA

Monitor z wyświetlaczem LCD (2 linie) podłączany do komputera (PC; Windows
XP / Vista / 7) przez port USB współpracuje z wszystkimi czterema powyższymi
modelami. Dokonuje pomiarów i wyświetla (w jęz. angielskim!) na wyświetlaczu
lub monitorze komputera wartości takich parametrów jak (w nawiasach zakresy):
napięcie (0-28 V DC; prąd stały), natężenie prądu (0-1 A DC), moc (0-28 W), praca/
energia (0-65535 J), oporność (Ohm) oraz RPM (obroty/minutę; 200-2500) turbin
wiatrowych. Dołączone oprogramowanie (w jęz. angielskim!) umożliwia wyświetlanie danych w postaci wykresów; kodowanie ich kolorami, zapamiętywanie itp.
Wymiary urządzenia: 8,5 x 12,5 cm.
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Ogniwo wodorowe
i fotowoltaiczne

3

Zestaw demonstruje – praktycznie! – jedną z najnowszych technologii z zakresu bioenergii, czyli zasilanie urządzeń alkoholem.
W prawdziwych urządzeniach jest to metanol, nasz model wykorzystuje roztwór etanolu o stężeniu 5%...15%, ale działa
także napędzany piwem lub winem... W skład zestawu wchodzi ogniwo paliwowe, przewody, śmigło oraz pojemnik na paliwo
etanolowe i naczynie miarowe; wszystkie elementy tworzą jedną całość wraz z bardzo estetyczną obudową z tworzywa
sztucznego. Ogniwo paliwowe wytwarza energię elektryczną w wyniku chemicznej przemiany roztworu etanolu w roztwór
kwasu (zbliżony do octu) i porusza śmigło. Urządzenie może działać non-stop przez wiele dni! Wymiary: 10,5 x 12 x 13 cm.

działający model

Inspirujący zestaw, który demonstruje wytwarzanie
czystej (bezwęglowej) energii wykorzystując do tego
tylko energię Słońca i wodę! W skład zestawu wchodzą
m.in.: odwracalne ogniwo paliwowe na podstawie,
podwójne pojemniki na podstawie oznaczone H2 i O2
do magazynowania wodoru i tlenu wytwarzanych
w procesie elektrolizy, rurki i przewody połączeniowe,
śmigło, pojemnik na baterie oraz ogniwo fotowoltaiczne
(tzw. bateria słoneczna). Wymiary elementów: od 7 cm
(wysokość pojemników) do 15,5 cm (ogniwo fotowolt.).

2

Zestaw modeli

Energie odnawialne (4+2)

Bio-energia (etanol) – działający model

4

Hydrocar – jeżdżący model z napędem wodorowym
Futurystyczny model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa
paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Możemy obserwować tworzenie się tlenu i wodoru w dwóch
transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu. W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem
wytwarzana jest energia elektryczna oraz woda (para wodna) – pojazd porusza się cicho, bez wydzielania toksycznych
produktów spalania! Napotykając na przeszkodę omija ją bez ingerencji właściciela, a na kokpicie wewnątrz zapalają się
niebieskie światła LED. Wymiary: 6,5 x 15,5 cm (ogniwo fotowoltaiczne); 22 x 13,5 x 7 cm (Hydrocar). Warto pamiętać,
że samochody tak napędzane jeżdżą już po drogach i zbudowano dla nich stacje wodorowe (zamiast benzynowych).

5 Autko z napędem wodorowym
Nowy, modularny zestaw zaprojektowany tak, aby
Jeżdżące autko-model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa
w zmniejszonej skali, w sposób praktyczny (eksperymentalny)
paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Możemy obserwować tworzenie się tlenu i wodoru w dwóch
demonstrować działanie różnych systemów tzw. czystych energii
transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu. W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem
od początku do końca. Zestaw zawiera zminiaturyzowane,
wytwarzana jest energia elektryczna oraz woda (para wodna) – pojazd porusza się cicho, bez wydzielania toksycznych
działające (!) zestawy takich urządzeń jak: turbina wiatrowa,
produktów spalania! Wymiary: 15,5 x 12,5 cm (ogniwo fotowoltaiczne); 24 x 10,5 x 8,5 cm (autko). Samochody tak
panel fotowoltaiczny (słoneczny), elektrolizer, ogniwo paliwowe
napędzane istnieją i jeżdżą już po drogach, przy których zbudowano dla nich stacje wodorowe (zamiast benzynowych).
PEM oraz system przechowywania wodoru (paliwo).
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Edukacyjna i ekonomiczna wersja
generatora ręcznego idealna
do demonstracji przemiany
energii mechanicznej w energię
elektryczną. Wytwarzane
napięcie na zaciskach 6,3 V /
max prąd wyjściowy 0,2A A.
Dostarczany wraz z kompletem
przewodów.

Generator ręczny

doładowywana ręcznie

Zestaw do demonstracji
przewodnictwa cieplnego

Energooszczędna latarka
z wbudowanymi akumulatorkami
oraz 3 diodami LED. Doładowywanie
latarki następuje poprzez poruszanie
specjalnym uchwytem-dźwignią – 1
minuta poruszania dźwignią zapewnia
30-minutowe świecenie latarki.
Wodoodporna obudowa z gumowymi
pasami bocznymi, zapobiega
wyślizgiwaniu się latarki z rąk.
Wymiary: 14 x 5,5 x 5 cm.

Zestaw składa się z dwóch pojemników-izolatorów
(styropianowe) z pokrywami oraz pałąka aluminiowego.
Do jednego pojemnika wlewana jest gorąca woda, a do
drugiego zimna. Do obydwu wsuwane są termometry
szklane. Doświadczenie polega na obserwacji i notowaniu
wyników temperatury na termometrach w jednakowych
odstępach czasu (co kilka minut). Wskutek konwekcji
cieplnej, w jednym kubku temperatura się obniża,
a w drugim podwyższa; wyrównanie temperatur
następuje po ok. 30 minutach.

doładowywana ręcznie
„Biedronka”/„Pszczoła”
Wesoła i energooszczędna latarka
w kształcie pszczoły lub biedronki
z wbudowanymi akumulatorkami
oraz 2 diodami LED. Doładowywanie
latarki następuje poprzez poruszanie
specjalnym uchwytem-dźwignią– 1
minuta poruszania dźwignią zapewnia
30-minutowe świecenie latarki.
Dostarczana z paskiem do zawieszania
na przegubie. Wymiary: 7 x 4,5 x 2 cm.

LATARKI
dynamo

Miernik poboru prądu

Miernik umożliwia pomiar wielkości poboru prądu,
czyli zużycia energii (np. w kWh), wybranego urządze
nia
elektrycznego. Umożliwia przy tym kalkulację kosztów
działania badanego urządzenia. Wyświetlacz
(0,001...999,9 kWh) pokazuje wartości w V, A, W,
a także czas i dzień tygodnia. Napięcie wejściowe:
230 V AC,
50/60 Hz; minimalny pomiar: 0,005 A / 1 W; własny
pobór energii: <1,8 W; dokładność +/- 2% + 5
c.
Bezpieczeństwo: TUV/GS, EN 61010-1, kat. II 300V.
Wymiary/waga: 64x128x78 mm / 170 g. Bardzo
proste
podłączenie – miernik wystarczy podłączyć do gniazd
ka elektrycznego, a do niego badane urządzenie.

Filmy DVD specjalisty
czne, z zakresu ekolog
ii/oc
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Transparentna latarka jako przykład
obwodu elektrycznego. Napędzana
siłą mięśni (pracą) rąk. Przez
transparentną obudowę widać
działanie obwodu. Energooszczędna.
Wymiary: 13 x 7 x 2,5 cm.

hrony środowiska i ro
lnic

ie – jak działa
tyczne rozwiązania w rolnictw
Są to filmy przedstawiające prak
w itp. Na
nikó
kow
jego wydajność, opinie użyt
piec opalany słomą, jaka jest
dstawiający
prze
jny
kacy
edu
film
to
e"
rgetyczn
przykład "Biomasa na cele ene
ania roślin
rgii z biomasy: 1) w procesie spal
różne metody uzyskiwania ene
estryfikacji roślin
i
a
zeni
tłoc
esie
proc
w
2)
słomiastych i drewnianych,
entacji
o rzepakowe), 3) w procesie ferm
benzyn).
oleistych (otrzymujemy biopaliw
do
atek
dod
owi
stan
y
y alkohol, któr
roślin skrobiowych (otrzymujem
od.
met
.
w.w
tycznego zastosowania
Film ten pokazuje przykłady prak
rodzajów
entacja i charakterystyka kilku
prez
jest
u
film
ą
encj
Ciekawą sekw
u.
kraj
ym
ch do uprawy w nasz
roślin energetycznych możliwy

twa

ŚWIAT ROŚLIN i ZWIERZĄT,
EKOSYSTEMY
1

Krążki QSM 38 mm, 36 sztuk
Specjalne podłoże w formie krążków (biodegradowalne,
sprasowane podłoże torfowe) zastępujące ziemię ogrodniczą
(glebę). Jeden krążek przeznaczony jest dla jednej rośliny.

2

Doniczka torfowa,
biodegradowalna mała

3

Doniczka plastikowa mała

4

Doniczka ceramiczna mała

4

3

2

1

Konewka do podlewania roślin
Z tworzywa sztucznego, pojemność około 2 litrów.

Miniszklarnia podłużna

+ doniczki torfowe kwadratowe
Miniszklarnia z tworzywa sztucznego ze zdejmowaną pokrywą oraz wypełniającymi jej dno kwadratowymi doniczkami torfowymi (biodegradowalnymi).
Doniczki można dokupywać. Wymiary: 52x11x13 (h) cm.

Miniszklarenka
do uprawy roślin
z regulacją wentylacji
Wykonana z tworzywa sztucznego, z przezroczystą górną częścią i otworami
wentylacyjnymi zasuwanymi (regulacja). Podłożem może być ziemia ogrodnicza lub
specjalne podłoże, np. krążki (nabywane oddzielnie). Wymiary: 38x24x18 (h) cm.

„Czyste” stanowisko doświadczalne
To czyste stanowisko doświadczalne umożliwi dziecku w praktyczny i fascynujący sposób (jako
młodemu naukowcowi!) poznawanie środowiska bez obawy zabrudzenia i narażenia się na
wymówki, jak również bez obawy dotykania gołymi rękami rzeczy i organizmów nieznanych,
zachęcając je do „badań”. Przezroczysty pojemnik z tworzywa o wymiarach dna 35x23 cm jest
dwufunkcyjny. Ma wyjmowane otwory wentylacyjne (umożliwia uprawę roślin i hodowlę
drobnych zwierząt, np. dżdżownic), w które wymiennie można wsunąć szczelne rękawice.
Przydatne do eksperymentów przyrodniczych, fizycznych oraz plastycznych!

dla
młod
szych
Płytka do obserwacji wzrostu
systemu korzeniowego roślin z kratownicą
Przezroczysta płaska, stojąca płytka do wysiewania i obserwacji w czasie wzrostu systemu
korzeniowego roślin zaciekawia wszystkich. Do płytki wsunięta jest kratownica 1x1 cm
ułatwiająca pomiary i rejestrację zmian. Wymiary: 12x10x3,8 cm.
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Zestawy
do samodzielnej
uprawy:
ciekawych roślin

Zestaw do uprawy roślin o nietypowych
cechach (dołączone nasiona) takich jak
kształt, czy reakcja na dotyk. Wymiary
opakowania 23,5x12,5x24 cm.

1

2

3

herbatek ziołowych
Zestaw do uprawy roślin, z których
powstają herbaty ziołowe (dołączone
nasiona), takich jak mięta czy rumianek.
Wymiary opakowania 23,5x12,5x24 cm.

10

Zestawy do badania gleby
(azot—fosfor—potas—pH)
Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości
azotu, fosforu i potasu w glebie oraz pH
gleby (metoda: głównie kolorymetryczna);
umożliwia wykonanie 10 testów (4x10).

Łopatka
do gleby

1

Łopatka do pobierania prób glebowych, metalowa, ostro
zakończona, z drewnianą rączką. Estetyczna. Długość:
całej łopatki – ok. 26 cm, samego ostrza – ok. 13 cm.

Łyżko-szpatułka

2

Metalowa łyżka z płaskim rozszerzonym (prostokątnym)
końcem w kształcie szpatułki. Przydatna do nabierania,
odmierzania i rozdrabniania materiałów sypkich, w tym
do pobierania niewielkich prób glebowych.

Szpatułka
dwustronna

3

Metalowa szpatułka z jednym końcem prostym i z drugim
zagiętym, do nabierania, odmierzania i rozdrabniania
materiałów sypkich, w tym prób gleby.

Parapetowa szklarnia
do uprawy ziół

Szklarnia parapetowa składa się z podstawy,
w której na podłożu uprawiane są rośliny zielne,
oraz z wysokiej pokrywy, dzięki której tworzy
się w szklarni swoisty mikroklimat sprzyjający
wzrostowi roślin. Wymiary: 23,5x11x16,5 cm.

Pakiet wskaźnikowy
pH gleby, grupowy

Pakiet do kolorymetrycznego określania
poziomu pH gleby. Zawiera 50 ml roztworu
wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz
zafoliowaną skalę kolorymetryczną wra
z z transparentnymi zamykanymi fiolkami
do próbek testowych. Przeprowadzanie
testu jest bardzo proste, a wynik otrzymuje
się niezwłocznie. Dzięki większej ilości
fiolek można jednocześnie przeprowadzać
kilka testów (badać kilka próbek gleby).

Na stronie 48
znajdziesz
naturalne okazy
mszaków
zatopione
w przezroczystym
tworzywie

Biologia

Plansze interaktywne 2.0
Gimnazjum
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CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Plansze interaktywne z biologii dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zakres
materiału podzielono na następujące działy: Anatomia człowieka, Botanika, Cytologia, Ekologia, Fizjologia, Genetyka, Histologia, Zoologia, Zdrowie. Plansze składają się z animacji,
dźwiękowych komentarzy oraz z testów i dodatkowych narzędzi multimedialnych. Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Narzędzie testowe zawiera ok. 150 pytań
jednokrotnego wyboru. Program przeznaczony do użytku w szkole – zalecane wyświetlanie programu poprzez rzutnik multimedialny, a także w połączeniu z tablicą interaktywną.

Model reliefowy liścia rośliny...

Model strukturalny liścia, 3-wymiarowy
Duży, demonstracyjny model przedstawiający szczegółowo strukturę liścia, wykonany
z trwałego tworzywa sztucznego, trójwymiarowy (na zdjęciach widok modelu
z dwóch różnych stron). Na podstawie. Wymiary: 15 x 43 x 21 cm.

jednoliściennej
Model reliefowy (wklęsło-wypukły) liścia
rośliny jednoliściennej (przekrój poprzeczny)
wykonany z trwałego tworzywa sztucznego;
przymocowany do podstawy. Wymiary
podstawowe: 32,5 x 26 cm.

dwuliściennej
Model reliefowy (wklęsło-wypukły) liścia
rośliny dwuliściennej (przekrój poprzeczny)
wykonany z trwałego tworzywa sztucznego;
przymocowany do podstawy. Wymiary
podstawowe: 32,5 x 26 cm.

Model kwiatu
z zalążnią
i zalążkiem

37cm

Duży, demonstracyjny model
kwiatu (wysokość modelu:
37 cm) wykonany z trwałego
tworzywa sztucznego.
Wysokość modelu: 37 cm.

Model wiązki przewodzącej
rośliny dwuliściennej

Modele reliefowe
Kiełkowanie nasiona
rośliny...

Model reliefowy (wklęsło-wypukły) stadiów
kiełkowania rośliny dwuliściennej na
przykładzie grochu. Wykonany z trwałego
tworzywa sztucznego i przymocowany do
podstawy. Wymiary podstawowe: 42 x 30 cm.

Demonstracyjny model wiązki przewodzącej rośliny
dwuliściennej wykonany z trwałego tworzywa sztucznego,
powiększony w stosunku do naturalnej wielkości ok. 550x.
Na podstawie. Wymiary: 28 x 12,5 x 12,5 cm.

...dwuliściennej (groch)

...jednoliściennej (ku

Model-przekrój ło
dygi dw

uliściennej
Model przedstawia, w prz
ekroju podłużnym i pop
rzecznym, budowę
łodygi rośliny dwuliścien
nej (Phaseolus vulgaris)
w powiększeniu ok. 250
Wymiary: 34 x 34 x 26 cm
x.
.

Na stronie 18 znajdziesz
prasy do roślin zielnych.

MO

E...
L
E
D

kurydza)

...3 organelli
komórkowych

Zestaw 3 demonstracyjnych,
przestrzennych modeli organelli
komórkowych wykonany
z trwałego tworzywa sztucznego
– chloroplastu, mitochondrium,
aparatu Golgiego. Wymiary
podstawowe poszczególnych
modeli: od 12 do 30 cm.

Modele
komórek
zwierzęcych

patrz:
strona
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...komórki roślinnej
Demonstracyjny, kolorowy model
komórki roślinnej wykonany
z trwałego tworzywa sztucznego,
przymocowany do podstawy.
Wymiary: ok. 22 x 27 x 6 cm.
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Plansze:

Wymiary: 70x100 cm, dwustronnie foliowana, z zawieszką.

Rośliny chronione

Z serii „MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY”. Zeszyt przedstawia rośliny prawnie chronione w Polsce.
Ułatwi dzieciom poznanie i pokochanie polskiej przyrody. Format: 21x30 cm, 32 strony.

Czy wiesz... Jaki to kwiat?

Atlas zawiera fotografie i opisy (dołączony klucz) 200 najbardziej popularnych i najciekawszych
gatunków roślin spotykanych w Polsce, na łąkach, w lasach i nad wodą. Liczba stron: 232.

Grzyby – jadalne,
trujące, chronione

Rośliny chronione

Plansza przedstawia rysunki grzybów
jadalnych, trujących i chronionych w Polsce.
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Plansza przedstawia rysunki
roślin chronionych w Polsce.
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Flora Polski Rośliny chronione

Książka przedstawia 390 gatunków naczyniowych roślin chronionych, w tym ponad 120 nowych,
dotychczas niechronionych. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów, każda z informacją
o kategorii zagrożenia.

AMÓW.
ŁYCH FOLIOGR

EKOSYSTEM LASU
pakiet 28 foliogramów
z opisami i kartami pracy

Pakiet 28 kolorowych foliogramów (na rzutnik) w formacie A4, zawierających łącznie 151 wspaniale kolorowych fotografii, starannych rysunków i schematów (na jednej folii znajduje się od
jednego do nawet kilkunastu obrazów związanych tematycznie, np. pasożyty).Oprócz opisów na
foliogramach, do każdego z nich dołączony jest tekst z omówieniem danego tematu (patrz poniżej)
oraz karty zadaniowo-sprawdzające (do powielania).
Oprócz szczegółowego omówienia znaczenia lasu dla człowieka i jego środowiska (źródło surowców, magazyn wodny, filtr powietrza, tłumik szkodliwych dźwięków, klimatyzator, miejsce wypoczynku, miejsce życia dla roślin i zwierząt), pakiet omawia m.in. takie zagadnienia
jak: budowa korzenia i liści (rola różnych komórek); rozwój i budowa grzyba; fotosyneza/
odżywianie; zależności pokarmowe – łańcuchy, piramida, sieć i waga; mikoryza; piętra leśne i ich mieszkańcy; rozwój i życie mrówki leśnej; budowa i rola mchu; porównanie rozwoju
mchu i paproci i wiele innych.

Foliogramy w pakiecie pogrupowane są następująco:
I. LAS NATURALNY CZY ZAGOSPODAROWANY?
1. Różne typy lasów;
2. Co się dzieje, gdy brakuje lasu?
3. Światło decyduje o wzroście i kształcie korony drzewa;
4. Drzewa iglaste i liściaste;
5. Drzewa liściaste;
6. Zalety lasu mieszanego
II. POZNANIE BUDOWY DRZEW
7. Jak się tworzy drewno?
8. Dostosowanie się liści i igieł do warunków życia;
9. Liście w słońcu i w cieniu;
III. LAS, czyli WYSTARCZAJĄCO DUŻO POŻYWIENIA dla ZWIERZĄT i GRZYBÓW
10. Dwie formy odżywiania w lesie bukowym;
11. Zwierzęta ściółkowo-glebowe;
12. Rozwój grzybów;
13. Grzyby i ich formy wzrostu;
14. Korzenie drzew;
IV. ZAMIERANIE LASU
15. Zamieranie lasu;
16. Przyczyny zamierania lasu;
17. Kornik drukarz;
V. MNOGOŚĆ ZWIERZĄT W LESIE
18. Rośliny i zwierzęta – wzajemne zależności
19. Zwierzęta różnych pięter lasu;
20. Porządkowanie lasu przez mrówki leśne
VI. MNOGOŚĆ ROŚLIN W LESIE
21. Mchy – magazyn wody w lesie;
22. Porównanie rozwoju mchu i paproci
23. Wczesnowiosenne kwiaty w lesie liściastym;
24. Dlaczego leśne rośliny kwiatowe wcześnie zakwitają?
25. Leśne rośliny światłolubne i cienioznośne
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VII. NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA LASU
26. Zagrożenia lasu;
27. Tropikalny las deszczowy;
28. Zagrożenia lasów tropikalnych

EKOSYSTEM MORZA (morza i wybrzeża) – pakiet 28 foliogramów z opisami i kartami pracy
Pakiet 28 kolorowych foliogramów (na
rzutnik) w formacie A4, zawierających
łącznie ponad 130 wspaniale kolorowych fotografii, starannych
rysunków i schematów (na jednej
folii znajduje się od jednego do nawet
kilkunastu obrazów związanych tematycznie, np. ptaki).
Oprócz opisów na foliogramach do
każdego z nich dołączony jest tekst
z omówieniem danego tematu (patrz
poniżej) oraz karty zadaniowo-sprawdzające do powielania.
Pakiet prezentuje w szczegółowy i ciekawy sposób biocenozę morza oraz wybrzeża morskiego strefy umiarkowanej
(Europa środkowa) na przykładzie Bałtyku i Morza Północnego. Zapoznaje
także z podstawami oceanografii oraz
problemami globalnymi, ponadregionalnymi, takimi jak: zanieczyszczaczanie mórz, korzystanie z zasobów
morskich i inne.

Foliogramy zawarte w pakiecie prezentują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Największe oceany i prądy morskie na kuli ziemskiej
Środowisko morza
Bałtyk i Morze Północne
Roślinność plaż i wydm
Rośliny słonych łąk i watów
Życie u skalistych wybrzeży
Znaleziska na piaszczystej plaży
Mieszkańcy dna – piaszczystego i mulistego
Mieszkańcy twardego podłoża
Nadmorskie ptaki
Ptaki piaszczystych płycizn i watów
Ptasie biocenozy skalistego wybrzeża
Zdobywanie pokarmu przez morskie ptaki
Płetwonogi i walenie
Gąbki
Krążkopławy i ukwiały
Małże i ślimaki
Ośmiornice i dziesięciornice
Skorupiaki
Szkarłupnie
Plankton – świat zawieszony w toni wodnej
Ryby morskie
Rybołóstwo morskie
Zależności pokarmowe w morzu – płytkich partiach piaszczystego wybrzeża
Badania naukowe mórz
Eksploatacja zasobów morskich
Zanieczyszczanie mórz
Ochrona przyrodniczych wartości Bałtyku i Morza Północnego

Seria kolorowych zeszytów MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY
powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i pokochanie
polskiej przyrody. Podpowiada, jak zainteresować dziecko
otaczającym nas środowiskiem. Format: 21x30 cm, 32 strony.

Nad brzegiem morza
Ten zeszyt przedstawia wybrzeże Bałtyku.

Park
Ten zeszyt zapoznaje dziecko ze środowiskiem parku.

Co w trawie piszczy?
Ten zeszyt przedstawia małe zwierzątka i rośliny żyjące
w trawie i zaroślach. Uświadamia dziecku, że świat
drobnych stworzeń jest niezwykle różnorodny.

Co wiosną kwitnie w lesie?

Idziemy nad rzekę

z serii: Odkrywam świat przyrody
Wyprawa nad rzekę lub strumień to zawsze wielka przyjemność.
W wodzie i w jej pobliżu dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy:
Można obserwować zwierzęta i podziwiać przeróżne rośliny.
Format: 16,8x24 cm, 47 stron, dołączona lupka.

PLANSZE Format: 70×100 cm

Ekosystem jeziora
Ekosystem lasu

Ekosystem Bałtyku
Ekosystem łąki i pola

Plansze przedstawiające ekosystem oraz reprezentatywne dla niego organizmy
roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych oraz trujących. Laminowane
dwustronnie folią, oprawione w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.

Wieś,
środowisko
w którym żyję
Foliowanie dwustronne,
metalowe listwy z zawieszeniem.

Arktyka
Mieszkańcy Tatr
Plansze przedstawiające świat
zwierzęcy. Foliowanie dwustronne,
metalowe listwy z zawieszeniem.
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Filmy DVD:

Teraz, oba filmy na jednej płycie!

Leśna wycieczka

Dzik Ryjo

Animowany film edukacyjny o lesie dla przedszkolaków
oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Leśne zwierzęta
mają niemały kłopot. Po wizycie w lesie ludzi została sterta
śmieci i strach, że uciążliwi turyści znów wrócą, będą
hałasować, palić ogniska, niszczyć młode drzewka i zakłócać
spokój. Postanawiają wspólnie napisać książkę dla dzieci,
w której uczą ich właściwego zachowania i szacunku do
lasu, jego mieszkańców i przyrody. Długość filmu: 8’16”.

Animowany, zabawny film o lesie dla przedszkolaków
oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W lesie
pojawia się nowy lokator – dzik o wdzięcznym imieniu
Ryjo. Przywędrował spod Suwałk, choć wszystkie
zwierzęta myślą, że z dalekiego miasta Rio de Janeiro
w Brazylii. Dzieci za sprawą filmu zdobędą wiedzę
na temat pracy leśnika, poznają leśne zwierzęta oraz
bogactwo lasu. Długość filmu: 12’07”.

dla
młod
szych

Y
M
FIL
o LESIE
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Film DVD: Funkcje lasu
Film omawia funkcje lasu – jego znaczenie dla ludzi i środowiska. Długość filmu: 31'50.
Film DVD: Las potrzebuje drewna
Film przedstawia m.in. udział obumarłego drzewa w tworzeniu nowego lasu, a także tych mieszkańców lasu (korniki, chrząszcze, bobry...), których bytowanie związane jest z lasem. Film zawiera
ponadto piękne obrazy fauny i flory (w tym makro). Długość filmu: 24'25.
Film DVD: Ochrona przyrody w Lasach Państwowych
Prezentacja form ochrony przyrody występujących w Lasach Państwowych i roli LP w tym zakresie
(parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty). Długość filmu: 22'24.
Film DVD: Symbioza grzybów i roślin (mikoryzy)
Film obszernie omawia rolę grzybów symbiotycznych w życiu lasu oraz znaczenie mikoryz dla rozwoju roślin. Ciekawe obrazy różnych gatunków grzybów i roślin oraz ciekawe wypowiedzi naukowców, w tym profesora Andrzeja Grzywacza, który nie tylko posiada ogromną wiedzę, ale umie ją
przekazać z gawędziarską swadą. Długość filmu: 41'00.
Film DVD: Rok w puszczy
Film przedstawia las zmieniający się wraz z następującymi po sobie porami roku. Wspaniałe zdjęcia
filmowe, często realizowane ze specjalnych ukryć, ukazują z bliska życie dzikich zwierząt, a wszystko to na tle nastrojowej muzyki i odgłosów przyrody. Długość filmu: 35’00.
Film DVD: Na skraju lasu
Film przedstawia bogactwo gatunków zwierząt żyjących w środowiskach związanych z lasem: na
jego skraju, na polanach, łąkach i rozlewiskach, nad jeziorami i bagnami. Ciekawe ujęcia zwierząt
filmowanych z ukrycia. Długość filmu: 23’00”.
Film DVD: Las nie obroni się sam
Film przedstawia część problemów z jakimi borykają się leśnicy, a związanymi z niewłaściwym zachowaniem ludzi – od pościgu za motocyklistami czy kierowcami quadów rozjeżdżających ściółkę
leśną aż po złodziei i kłusowników. Długość filmu: 23’40”.

Film DVD: Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu
W filmie podpatrujemy ptaki w ich naturalnym środowisku – około 30 gatunków spośród 90
zasiedlających lasy polskie. Obserwujemy ptaki przy budowie gniazd, zdobywaniu pożywienia
i wychowywaniu młodych. Oprócz ptaków, równie ciekawie, pokazane także inne zwierzęta –
wszystkie w cyklu od zimy do jesieni. Film można oglądać w wersji językowej polskiej lub angielskiej. Długość filmu: 29’30.
Filmy DVD: Typy siedliskowe lasów – 2 części:
Bory / Bory i lasy mieszane
Filmy prezentują różne typy lasów, z całym ich bogactwem i pięknem, ucząc jednocześnie jak je
rozróżniać i jak inaczej patrzeć na to, co być może do tej pory było zawsze tylko lasem, niezależnie
od siedliska i gatunków drzew. Długości filmów (wg kolejności części): 38’08 / 34’28.

i nie tylko o lesie...
Film DVD: Moczary i uroczyska
Film przepięknie ukazuje dziewiczą przyrodę
bagien i mokradeł, często niedostępną
do obserwacji przez zwykłego człowieka.
Pokazane są różne i często rzadkie gatunki
zwierząt i roślin. Film można oglądać w 5
wersjach językowych: polskiej, angielskiej,
niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej.
Długość filmu: 35'00.

CD

A u dio

Jaki to ptak
części: 2, 3, 4

Wielkie koncerty
polskiej przyrody części 1, 2

– rozpoznawanie głosów zwierząt

Na każdej z płyt poznamy głosy 40 różnych gatunków ptaków. Lektor wiedzie
nas “za ucho” i zwraca uwagę na charakterystyczne elementy występujące
w śpiewach poszczególnych gatunków.
Do płyty dołączone krótkie opisy ze zdjęciami w formie książeczki. Każda płyta
(część) sprzedawana oddzielnie.

Na każdej z płyt znajduje się 20 utworów dźwiękowo opisujących bogactwo przyrodnicze Polski. Płyty mogą stanowić tło dla różnego rodzaju zajęć w szkole. Twórcą
wszystkich utworów jest sama przyroda – posłuchamy m.in. porannego śpiewu wiosennego lasu, letniej nocy rozbrzmiewającej ćwierkaniem pasikoników i świerszczy,
a także majowych koncertów słowików i żab, znajdziemy się w puchaczym ostępie,
posłuchamy cietrzewia, chrapania słonek i znajdziemy się na rykowisku. Do płyty dołączone krótkie opisy ze zdjęciami w formie książeczki w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Każda płyta (część) sprzedawana oddzielnie.

Na płycie usłyszymy głosy zwierząt puszczy – ssaków, ptaków i owadów, a także wszystkich naszych odzywających
się płazów. Szczeka sarna, zawodzą wilki, rechocze łoś na
bagnie, jelenie ryczą podczas jesiennych godów, słychać
turkucia podjadka i łatczyna brodawnika, zachwycają koncerty paskówek, żab wodnych i rzekotek. Lektor opowiada
tak ciekawie... Do płyty dołączone krótkie opisy ze zdjęciami
w formie książeczki.

Tajemnice puszczy
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Ssaki I
13 barwnych plansz
przedstawia płazy i gady żyjące w Polsce.

Ssaki II
11 barwnych plansz
przedstawia 40 najważniejszych
krajowych gatunków tych zwierząt.

2

1

Ssaki III
11 barwnych plansz
przedstawia ssaki żyjące w Polsce.

Ssaki IV
11 barwnych plansz
przedstawia ssaki żyjące w Polsce.

Plansze:
Foliowanie dwustronne,
metalowe listwy z zawieszeniem.
Wymiary: 70x100 cm.

PLANSZE
EDUKACYJNE
Płazy i gady
11 barwnych plansz
przedstawia ssaki żyjące w Polsce.

Na planszach znajdują się zdjęcia
i rysunki, ciekawe fakty z życia zwierząt
oraz informacje o środowiskach
występowania. Format: 32,5x48 cm.

1

Budowle i mieszkania zwierząt

2

Zwierzęta udomowione

3

Gady i płazy chronione
– polska przyroda
Plansza przedstawia rysunki płazów
i gadów chronionych w Polsce.
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Seria kolorowych zeszytów MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY
powstała, by ułatwić dzieciom poznanie i pokochanie polskiej
przyrody. Podpowiada, jak zainteresować dziecko otaczającym
nas środowiskiem. Format: 21x30 cm, 32 strony.

Moje odkrycia.
Książeczki nalepkowe

Format: 22×29 cm, 16 stron.

Dinozaury

Zobacz 65 najciekawszych dinozaurów. Dowiedz się, który dinozaur ważył tyle co 12 słoni, czym się żywiły te wielkie gady
i jak się broniły przed wrogami.

Owady i pająki

Mieszkańcy zoo

Zeszyt przedstawia zwierzęta mieszkające w warszawskim
ogrodzie zoologicznym. Dzieci poznają zwierzęta, dowiedzą się
wiele ciekawego o ich życiu, zwyczajach, naturze. Dzięki temu
wycieczka do zoo będzie dla nich niezapomnianą przygodą.

Zwierzęta chronione

Fantastyczne origami

Zobacz 65 najciekawszych owadów i pająków świata. Dowiedz
się, jak odróżnić motyla od ćmy, który chrząszcz strzela w napastnika żrącą substancją i gdzie żyją najjadowitsze pająki
świata. Baw się nalepkami. Poznaj nieznane i zaskakujące fakty o życiu owadów i pająków.

Zwierzęta

Zobacz 65 najciekawszych zwierząt świata. Dowiedz się, do
czego kangurowi służy torba, jak poluje tygrys i co się dzieje,
gdy rekinowi wypadnie ząb.

Gady

Zobacz 65 najciekawszych gadów świata. Dowiedz się, która jaszczurka umie biegać po wodzie, jak zaskroniec broni się
przed drapieżnikami i dlaczego żółwie morskie płaczą. Baw się
nalepkami. Poznaj nieznane i zaskakujące fakty o życiu gadów.

W tej książeczce znajduję się wszystko co jest
potrzebne do rozpoczęcia wielkiej przygody
z orgiami – praktyczne uwagi i wskazówki
oraz wzory ułatwiające wykonanie wszystkich
zadań. Format: 19,8x26 cm, 64 strony.

Podpatruję owady i pająkdyi
yro
z serii: Odkrywam świat prz
pełno
W lesie, w parku, na łące czy w domu
y
owad
to
nich
z
Wiele
rząt.
zwie
ch
mały
jest
,
dzień
co
na
nimi
z
się
i pająki. Stykasz
ale czy wiesz jak się nazywają?
Format: 16,8x24 cm, 47 stron,
dołączona lupka.

Zestaw do tworzenia
3-wymiarowych modeli zwierząt
Zestawy Origami – Zwierzęta
Zestawy kolorowych papierów do tworzenia niepowtarzalnych modeli origami wraz z instrukcją.
Oferowane zestawy: Zwierzęta hodowlane, Zwierzęta Afryki, Ptaki, Podwodny Świat, Dinozaury.
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Każdy zestaw zwiera pięknie nadrukowane elementy z kartonu przedstawiające
zwierzęta (zoo lub dinozaury), które składa się zgodnie z instrukcją uzyskując
trwały, trójwymiarowy krajobraz z typowymi dla niego mieszkańcami – zwierzętami.
Zestaw Zoo składa się z 71 części, a zestaw Dinozaury z 88 części.

Owady i pajęczaki
Kolorowe liczmany z tworzywa sztucznego w postaci małych,
kilkucentymetrowych (6-8 cm) modeli kolorowych owadów i pajęczaków.

Mieszkańcy łąki
Pakiet 72 sztuk kolorowych liczmanów
z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych
mieszkańców łąk, wielkości ok. 5 cm każdy.

dla
młod
szych

Zestaw 7 wielkich modeli owadów

Produktów pomocnych przy wabieniu
i łapaniu owadów szukaj na stronie

21

Zestaw zawiera wielkie
modele owadów wykonane
starannie z tworzywa
sztucznego, tak aby ułatwić
zapoznanie i oswojenie się
z nimi. Modele przedstawiają:
muchę, biedronkę, pszczołę,
motyla, ważkę, pająka
i konika polnego. Wymiary
największego modelu:
20x12,5 cm.

Zestawy wielkich modeli: Zwierzęta...
...hodowlane – 7 modeli
...oceanów – 6 modeli
...dżungli – 5 modeli
...leśne – 5 modeli

Zestawy wielkich modeli
zwierząt realistycznie
wykonanych z trwałego
tworzywa sztucznego.
(wysokość żyrafy: 33 cm!)

33
cm
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Zestawy modeli
„Cykl życiowy...
Zestawy kolorowych modeli z tworzywa
sztucznego przedstawiających cykle życiowe
zwierząt wymienionych obok (chrząszcza
reprezentuje mącznik młynarek). Każdy
zestaw sprzedawany oddzielnie.

...jedwabnika,
...chrząszcza,
...biedronki,
...mrówki,
...motyla,
...żaby”

Owadzie maski – 3 różne
Realistyczne, kolorowe maski głów trzech owadów (mrówka, szerszeń, modliszka)
do nakładania na twarz, wykonane z trójwymiarowego kolorowego tworzywa
sztucznego, do odgrywania scenek teatralnych oraz ilustrowania opowiadań i baśni.

Pacynki na palec:
Pacynki na palec, wielkość około 12 cm,
dla dzieci od lat 3.

Owadzie maski – 12 sztuk (3 różne)
4× Zestaw
zawiera cztery sztuki maski każdego rodzaju.

dla
młod
szych

Zestaw kolorowych papierów
imitujących skóry zwierząt

10
ruda wiewiórka

Zestaw 10 dwustronnie zadrukowanych
papierów imitujących skóry
i futra zwierząt (tygrys, zebra, gepard,
dalmatyńczyk, krowa, wąż) o gramaturze
300 g/ m2 (karton). Duży rozmiar arkuszy:
50x70 cm. Dzieci mogą je wykorzystać
do robienia przeróżnych ozdób, takich jak
ramki, maski, podstawki itp.

świnka

do samodzielnego dekorowania

Teatrzyk na drzwi
jeż

ślimak

Zestaw 9 dwustronnie zadrukowanych
papierów imitujących skóry i futra
zwierząt (m.in. tygrys, zebra, gepard,
krowa) o gramaturze 300 g/ m2
(karton). Rozmiar arkuszy: 25x35 cm.
Dzieci mogą je wykorzystać do robienia
przeróżnych ozdób, takich jak ramki,
maski, podstawki itp.

Maski 6 zwierząt

kret
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9

Niezwykle praktyczny i łatwy do przechowywania teatrzyk do zawieszenia na
drzwiach za pomocą załączonego drążka
rozporowego – można go zawieszać
w otworach drzwiowych różnej szerokości. W każdej chwili można go wyjąć i zacząć świetną zabawę. Wielkość teatrzyku:
67x147 cm. Dla dzieci od 3 roku życia.

Zestaw zawiera 6 wyciętych z mocnego
kartonu masek zwierząt z gumkami
do mocowania na twarzy, które
dzieci mogą ostatecznie pomalować
i udekorować według własnego
pomysłu i wizji artystycznej. Maski
są dwustronne: po jednej stronie na
maskach czarną kreską naszkicowano
szczegóły, druga strona jest czysta.
Na maskach przedstawiono głowy
następujących zwierząt: pies, kot, koń/
jednorożec, słoń, królik, smok.

Model ryby preparowanej

Model ryby preparowanej (widoczne trójwymiarowe organy
wewnętrzne) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego.
Model 2-stronny, umieszczony na podstawie. Podstawowe
wymiary pomocy: 50 x 20 cm.

Modeli komórek
roślinnych
szukaj na stronie
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komórki zwierzęcej – przestrzenny
Duży, demonstracyjny model komórki zwierzęcej wykonany
z trwałego tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. Trójwymiarowy i wyraźny. Wysokość pomocy: ok. 45 cm.

budowy wewnętrznej komórki
– przestrzenny
Demonstracyjny model przestrzenny budowy wewnętrznej
komórki wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Wymiary podstawowe: 36 x 32 x 19 cm.

komórki zwierzęcej
Demonstracyjny, kolorowy model komórki zwierzęcej wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, przymocowany
do podstawy. Wysokość około 40 cm.

Model żaby preparowanej

we organy
Model żaby preparowanej (widoczne trójwymiaro
nego.
sztucz
ywa
tworz
go
trwałe
z
any
wewnętrzne) wykon
: zdjęcie).
Model przymocowany trwale do podstawy (patrz
Podstawowe wymiary pomocy: 30 x 40 cm.

Model główki
tasiemca uzbrojonego

Model główki tasiemca uzbrojonego, in. świńskiego,
/Taenia solium/ wykonany z trwałego tworzywa
sztucznego; na podstawie. Wysokość: min. 20 cm.

Globus zoologiczny

Pełny opis pomocy
znajdziesz na stronie

Globus tematyczny o Ø 22 cm. Wersja polska.
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Szkielety zwierząt

13 zdjęć rentgenowskich
Komplet 13 zdjęć rentgenowskich zwierząt. Wykonane na transparentnych, giętkich, cienkich płytkach plastikowych – można je więc
wykorzystywać także na podświetlanych szklanych stołach lub rzutnikach pisma! Przykładowe wymiary płytki szkieletu węża: 27 x 21 cm.
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OKAZY NATURALNE

SZKIELETY NATURALNE

żaba /Rana pipiens/
ropucha /Bufo melan
ostictus/
r yba /Carassius aur
atus/
jaszczurka /Eume
nces chine
sis/
żółw /Clemmys r
eevesii/
wąż jadowity /
Ag ki st r o d
o n ha ly
gołąb /Columb
s/
ia livia/
nietoper z /Pi
p i st r e l l u
s a b ra m
szczur /Rattu
us/
s n o r ve g
i
c
u
s
albue/
królik /Oryc
tolagus
c u nic u
kot /Felis ca
lus/
t
us/

indywidualne i zestawy porównawcze
Naturalne szkielety zwierząt w dwóch wersjach: kompletne szkielety zwierząt i zestawy porównawcze elementów szkieletów.
Szkielety i kości przytwierdzone są do podstaw przykrywanych transparentną pokrywą. Oferowane szkielety pomagają wyjaśnić przystosowanie poszczególnych gatunków zwierząt do życia w określonym środowisku:

Okazy naturalne zatopione w przezroczystym tworzywie
Naturalne okazy, różne gatunki lub poszczególne stadia rozwojowe (np. żaby, pszczoły, motyla), zatopione w bloku z przezroczystego tworzywa.

Przystosowanie odnóży owadów
do trybu życia
Pszczoła – rozwój i osobniki dorosłe
Cykl życiowy motyla
Porosty (3 okazy)
Mszaki (4 okazy)
Glony (4 okazy)

kończyny kręgowców

porównanie (1) (ssak-ptak-gad-płaz-ryba)

OKAZY NATURALNE

A
B
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Okazy
zatopione
w tworzywie,
komplet 4
Naturalne
okazy zatopione
w oddzielnych blokach
z przezroczystego
tworzywa. Zatopione
okazy to:
w zestawie (A):
skorpion, mrówka,
osa, chrząszcz;
w zestawie (B):
świerszcz, szarańczak,
chrząszcz, krab.

Brelok

(mrówka
lub skorpion)

Kolekcje skał i minerałów (okazy naturalne)
Wszystkie poniższe zestawy skał/minerałów umieszczone są w estetycznych pudełkach
z umieszczonym wewnątrz pojemnikiem z przegródkami w celu m.in. łatwej segregacji zawartości.

2

8
3

4
7
1

6
5

1

Kolekcja skał – wprowadzająca Pozwala na prezentację podstawowych typów skał, ponieważ
zawiera po 5 przedstawicieli skał magmowych, osadowych i metamorficznych (przeobrażonych).
Łącznie 15 fragmentów skał, każdy wielkości ok. 4 x 4 cm.

2 Kolekcja skał – zestaw rozszerzony Tak jak poprzedni zestaw pozwala na prezentację podsta-

5 Kolekcja popularnych rud metali Zawiera 15 próbek ważniejszych rud o wielkości ok. 2,5

x 2,5 cm. Termin ruda użyty tu jest dla tych skał/minerałów, które zawierają wystarczająco dużo
z ekonomicznego punktu widzenia określonego pierwiastka lub związku, aby opłacalne było ich
wydobywanie.

wowych typów skał. Zawiera po 15 skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Łącznie 45
skał, każda wielkości ok. 4 x 4 cm. Każda grupa skał (15) umieszczona jest w odrębnym wewnętrznym pojemniku z przegródkami.

Zestaw „Skąd się biorą kolorowe minerały?” Zestaw 15 minerałów pomaga wytłumaczyć
skąd się biorą kolory w pewnych minerałach i jak małe ilości określonych związków chemicznych
mogą wpływać na jego kolor. Wielkość każdej próbki: ok. 2,5 x 2,5 cm.

Zestaw klasowy skał i minerałów Zestaw o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do powszechnego używania w klasie. Zawiera 50 próbek (ok. 2,5 x 2,5 cm) z takich grup jak: skały
osadowe, magmowe i metamorficzne, rudy, kamienie szlachetne oraz okazy wg skali twardości.

Zestaw „Niezwykłe własności fizyczne minerałów” Kolekcja umożliwia bezpośrednie poznanie najlepiej rozpoznawalnych własności fizycznych niektórych minerałów, m.in.: zjawisko
refrakcji, magnetyzm, smak, fluorescencyjność, rozszerzalność cieplna i przewodność. 15 próbek
wielkości ok. 1,5 x 2,5 cm każda.

Zestaw skał i minerałów skałotwórczych Zestaw 24 okazów wielkości ok. 3 cm każdy obejmuje po 6 okazów z każdej z następujących grup: minerały skałotwórcze, skały osadowe, skały
magmowe, skały przeobrażone (in. metamorficzne).
Kolekcja „RYSuj minerałem” (I) Identyfikacja minerałów nie jest zadaniem łatwym. Kolekcja
praktycznie demonstruje jeden ze sposobów identyfikacji minerałów, a mianowicie kolor rysy pozostawianej przez minerał na nieszlifowanej powierzchni. Kolekcja zawiera 8 próbek wielkości ok.
2,5 x 3,5 cm każda oraz nieszlifowaną płytkę porcelanową.

3 Kolekcja „RYSuj kolorowym minerałem” (II) Tak jak poprzednia kolekcja (I) ta także prak-

tycznie demonstruje jeden ze sposobów identyfikacji minerałów, a mianowicie kolor rysy pozostawianej przez minerał na nieszlifowanej powierzchni. Ponadto, pozwala porównać kolor rysy
z kolorem powierzchni minerału. Kolekcja zawiera 8 próbek wielkości ok. 2,5 x 3,5 cm każda oraz
nieszlifowaną płytkę porcelanową.
Zestaw „Z czego powstają gleby?” Zestaw zawiera 15 fragmentów skał i minerałów, które
rozdrobnione stają się głównymi składnikami gleb oraz próbki gleb ("produkty finalne") demonstrujące ich strukturę i skład.
Kolekcja naturalnych kryształów 15 okazów naturalnych kryształów różnej wielkości (max. 3
x 3 cm) reprezentujących 6 układów krystalograficznych (regularne, tetra- i heksagonalne, jednoskośne,...) i różne formy (sześcian, ośmiościan,...). W kolekcji m.in. halit, granat, turmalin, topaz,
ortoklaz, apatyt,... Określenie formy kryształu wspomaga proces identyfikacji minerałów.

4 Kolekcja „Jak krystalizują minerały?” Kolekcja 15 okazów, wielkości ok. 3,5 cm każdy, prezen-

tuje różne formy krystalizacji minerałów i różne agregaty krystaliczne, takie jak dendryty, formy
włókniste, promieniste itd.
Zestaw do klasyfikacji minerałów Zawiera 50 minerałów (każdy ok. 2,5 x 2,5 cm), w tym
krzemiany, tlenki, siarczany, fosforany i inne, zgodnie z klasyfikacją minerałów.

6 Pakiet klasowy do badania minerałów Pakiet zawiera 3 większe fragmenty skalne, ok. 450

g małych fragm. minerałów, pęsetę, magnes oraz lupę. Uczy rozpoznawać 12 popularnych minerałów poprzez ich obserwację i testowanie ich własności fizycznych. Zawarte większe fragmenty
pokazują, że skały zbudowane są z mniejszych fragmentów minerałów.

7 Zestaw do testowania minerałów Skład widać na zdjęciu powyżej: buteleczka z kroplomierzem, magnes, płytki (szklana, czarna, biała), gwóźdź, lupa.

Komplet 3 płytek do testowania minerałów W komplecie płytki porcelanowe nieszlifowane,
biała i czarna, oraz płytka szklana z grubego szkła (65 mm). Wymiary każdej płytki: 2,5 x 5 cm.
Skala twardości Mohsa – kolekcja 9 okazów (bez diamentu) Zestaw zawiera 9 okazów wg
skali twardości Mohsa (brak diamentu). Każda próbka: ok. 2,5-3,5 cm.

8 Skala twardości Mohsa – kolekcja 10 okazów (z diamentem) Zestaw zawiera 10 okazów
wg skali twardości Mohsa. Każda próbka (oprócz diamentu): ok. 2,5-3,5 cm.
Zestaw grupowy „Struktury kryształów”
Zestaw zawiera 262 modeli jąder atomowych
(różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, fluorowce,
metale) oraz 222 modeli wiązań atomowych.
Z elementów zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament,
grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa,
wurcyt, struktury jonowe, lód. Poniższy zestaw
charakteryzuje się małą wielkością modeli
atomów, ale dużą ich ilością w zestawie, co
umożliwia budowanie bardzo dużych modeli.
Dołączona szczegółowa instrukcja.

grupowy

Pakiety klasowe skał i minerałów
Każdy pakiet zawiera 10 identycznych
okazów danej skały lub minerału
(wielkość każdego fragmentu:
ok. 3-4 cm). Pakiety umożliwiają
indywidualną pracę lub studiowanie
tych okazów w małych grupach.
Dostarczane w torebkach (bez
pudełka z przegródkami).

Piryt
Scoria
Obsydian
Granit
Marmur
Kalcyt

10 okazów; przykład minerału; z widocznymi kryształami.
10 okazów; przykład skały magmowej.
10 okazów; przykład skały magmowej.
10 okazów; przykład skały magmowej; gruboziarnisty.
10 okazów; przykład skały przeobrażonej; gruboziarnisty.
(szpat islandzki) 10 okazów; przykład minerału (czysta
postać kalcytu) o szczególnych własnościach (dwójłomność).
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Giga-pakiet klasowy
„Z czego zbudowana jest Ziemia?”
Zawiera po 15 fragmentów skalnych
20 różnych skał (razem 300 szt.) oraz
dodatkowo: 100 cm3 pokruszonego
granitu, 30 fragm. halitu, ponad 2 kg
okruchów wapiennych i po 40 dag
wysuszonej gleby z poziomów
A i B. Zestaw zawiera wystarczającą
ilość materiału do indywidualnych
i grupowych praktycznych ćwiczeń,
w tym np. badania fizycznych własności
skał i minerałów. Próbki są oznaczone.

Ciekawe skały
i minerały
zestaw sześciu

Zestaw zawiera następujące
fragmenty skał i minerałów
wielkości 3-4 cm: piryt („złoto
głupców”), scorię, obsydian,
granit gruboziarnisty,
marmur, szpat islandzki
(odmiana kalcytu).

Skamieniałości

kolekcja 18 barwnych odlewów
Kolekcja 18 wiernych, barwnych odlewów starannie
wyselekcjonowanych okazów skamieniałości przewodnich jest świetną
pomocą przy omawianiu typów skamieniałości/fosylizacji, stratygrafii
i zagadnień ewolucyjnych. Dzięki starannemu dobraniu okazów
naturalnych skamieniałości przewodnich (dokumentujących wiek skał)
odlewy są duże, wyraźne i bardzo reprezentatywne (ząb niedźwiedzia
ma długość 10,5 cm). Kolekcja zawiera: Trylobit z rodzaju Conocoryphe
– kambr • Trylobit z rodzaju Asaphus – ordowik • Głowonóg łodzikowaty
z rodzaju Orthoceras – ordowik • Koralowiec czteropromienny z rodzaju
Calceola – dewon • Widłak z rodzaju Lepidodendron – karbon • Skrzyp
z rodzaju Calamites – karbon • Ramienionóg z rodzaju Horridonia – perm
• Głowonóg amonitowaty z rodzaju Ceratites – trias • Liliowiec z rodzaju
Encrinus – trias • Małż z rodzaju Lima – trias • Małż z rodzaju Trigonia
– jura • Amonit z rodzaju Parawedekindia – jura • Jeżowiec z rodzaju
Cidaris – jura • Ramienionóg z rodzaju Septaliphoria – jura • Małż
z rodzaju Inoceramus – kreda górna • 16, 17. Jeżowce z rodzaju Micraster
i Echinocorys – kreda górna • 18. Ząb niedźwiedzia jaskiniowego Ursus
spelaeus – plejstocen. Dodatkowo, każdy okaz jest szczegółowo opisany,
a całość umieszczona w drewnianej skrzyneczce z przegródkami.

Z wyjątkiem dwóch (zestawy modeli
i odcisków), wszystkie poniższe zestawy
zawierają naturalne okazy skamieniałości
powstałe w różnych okresach geologicznych
– nie są to współczesne odciski.

Skamieniałości – kolekcja rozszerzona
30 wybranych skamieniałości to próbki świata zwierząt i roślin
z okresu paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku ilustrując główne formy
życia występujące w historii geologicznej Ziemi.
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Skamieniałości – kolekcja podstawowa
15 okazów skamieniałości ilustruje formy życia występujące
w historii geologicznej Ziemi.

Skamieniałości

kolekcja 15 okazów
w drewnianej skrzyneczce
Kolekcja zawiera starannie wybrane (wyraźne) naturalne okazy
skamieniałości przewodnich, które dokumentują wiek skał w których je
znajdujemy: Łupek z odciskami graptolitów z rodziny Monograptus
– sylur • Ramienionóg Atrypa – dewon • Koralowiec czteropromienny
– dewon • Łupek z odciskiem liścia paproci – karbon • Wapień
z koralowcami czteropromiennymi – karbon • Wapień z trochitami
liliowców – trias środkowy • Gąbka – jura górna • Ślimak z rodziny
Nerineidae – jura górna • Amonit – jura górna • Małż Lopha
– jura górna • Belemnit – kreda górna • Wapień z rurkami
robaków z rodzaju Serpula – trzeciorzęd (miocen) • Małż
Ostrea – miocen • Małż Chione – miocen • Ślimak
Ancilla – miocen. Do kolekcji dołączona jest wyjątkowo
szczegółowa instrukcja z opisami każdego okazu
i wprowadzeniem. Całość umieszczona w drewnianej
skrzyneczce z przegródkami.

Magnesy sztabkowe,
komplet 2
Para magnesów sztabkowych o długości 8
cm każdy, m.in. do demonstracji odpychania
i przyciągania (biegunowości), ale także
do badania własności magnetycznych
skal i minerałów. Magnesy pokryte są
warstwą kolorowego plastiku zapobiegającą
zbyt szybkiej utracie cech magnetycznych
(rozmagnesowaniu się).

Zestaw do nauki
o skamieniałościach
Zestaw zawiera 20 modeli skamieniałości (z tworzywa
sztucznego) oraz opis, które razem pomogą uświadomić
znaczenie i rolę skamieniałości w historii.

Kolekcja „Powstawanie skamieniałości
– typy fosylizacji”
Zestaw zawiera 15 naturalnych okazów skamieniałości podzielonych
na grupy według typów fosylizacji (odcisk, odlew, wypełnienie,
węglenie, itd.). Bardzo przydatny zestaw, który nie tylko prezentuje
różne typy skamieniałości, ale także genezę ich powstania.

Zestaw 20
magnesów
sztabkowych
w pudełku
Poręczny pakiet 20 magnesów
sztabkowych ceramicznych
umieszczonych w przegródkach
w zamykanym pudełku z tworzywa
sztucznego. Wielkość każdego
magnesu: 14 x 10 x 50 mm.
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NAUKA o ZIEMI

Lornetka
podstawowa
8x21
10x25

Lornetka metalowa, 8x21mm, specjalnie gumowana, aby
nie wyślizgiwała się z rąk. Ekonomiczna i lekka. Pozostałe
parametry: pole widzenia 126 m/1000 m; waga 150 g.

Lornetka 8x42,
wodoodporna

Lornetka metalowa, 10x25mm, specjalnie gumowana, aby
nie wyślizgiwała się z rąk. Ekonomiczna i lekka. Pozostałe
parametry: pole widzenia 100 m/1000 m; waga 200 g.

Precyzyjny i jednocześnie
bardzo poręczny
monokular optyczny ze
stabilnym, składanym
uchwytem-rączką.
Powiększa 18x; średnica
okularu 50mm; waga
360 g; długość 20 cm.
Przystosowany także do
montowania na statywie
(nie dołączony).

Lornetka gumowana
o zwartym, kompaktowym
kształcie i bardzo
zaawansowanych parametrach.
Jest wodoodporna oraz
przystosowana do pracy we
mgle i wilgotnym powietrzu.
Pozostałe parametry: pole
widzenia 114 m/1000 m;
waga 700 g; specjalne powłoki
optyczne; wypełniona azotem.

Luneta podręczna
z uchwytem
18x50mm
Lornetka 7-21x40 z zoomem

Gnomon
pakiet 5

Pakiet klasowy 5 gnomonów
z matrycami do nanoszenia
obserwacji (do powielania).
Każdy gnomon ma estetyczną,
drewnianą podstawę
o wymiarach ok. 15 x 5 x 2 cm
oraz słupek mosiężny z obłym
(nie ostrym!) chromowanym
zakończeniem o wysokości
około 22 cm. Gnomony rzucają
wyraźny, dobrze widoczny cień.

Lornetka przeznaczona szczególnie do obserwacji przyrodniczo-ornitologicznych, w tym
także poruszających się zwierząt (ptaki, większe ssaki itp.). Wyposażona w funkcję „zoom”,
czyli płynną zmianę powiększenia (od 7-21x) za pomocą małej dźwigni przy okularze.
Gumowana. Pozostałe parametry: pole widzenia 96 m/1000 m; waga 800 g.

Kompas wysuwany
„Jangar” z lupą
Transparentny kompas z boczną linijką
wysuwany ze sztywnej, plastikowej
obudowy wraz z oddzielnie wysuwaną
lupą powiększającą.

Zielony (M)

Kompas kartograficzny
z linijką i 4 skalami
Kompasy zamykane
Kompasy zamykane z igłą zawieszoną
w płynie i przyrządami celowniczymi.
Duża średnica > 5 cm.

ma m
i
Taś

er

Azymut

Kompas z igłą zawieszoną w płynie, wtopiony
w przezroczystą linijkę. Umożliwia pracę z mapą
oraz określanie azymutu w terenie. Trwały
i estetyczny. Średnica samego kompasu: 5 cm.

nicza
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Taśma terenowa
długości 20 metrów,
wysuwana z okrągłej,
plastikowej obudowy.

Więcej podobnych
pomocy znajdziesz
w dziale: PRZYRZĄDY
TERENOWE I OPTYCZNE
Stoper
elektroniczny
Stoper elektroniczny wyświetla czas,
godziny, minuty i sekundy oraz dni
i miesiące. Sygnalizacja dźwiękowa.
Dokładność: 1/100 sekundy.

Drogomierz eduk

acyjny
Drogomierz, czyli przyrząd kołowy do
pomiaru odległości to doskonałe narzę
dzie pomiarowe dla
dzieci, przystosowane do ich wieku pod
względem wymiarów i formy, które pozw
ala im mierzyć
odległości, a także określać kształty , kąty
i powierzchnie. Na ruchomym kole pom
iarowym,
do którego przymocowana jest rączka
(razem 83 cm), umieszczony jest mech
anizm, który
kliknięciem informuje o pełnym obrocie
koła (= 1 metr). Do drogomierza możn
a dokupić licznik.
Licznik do drogomierza

edukacyjnego

Licznik zakładany jest na koło i rącz
kę drogomierza. Rejestruje
i wskazuje w okienku ilość przebyty
ch metrów (aż do 999 metrów).
Może być też ustawiony do pomiaru
decymetrów.

Wielka
suwmiarka
dydaktyczna

dla
młod
szych

Suwmiarka dydaktyczna pozwala
precyzyjnie mierzyć dzieciom różne
obiekty, także w ich wnętrzu. Jest to
kolejny przyrząd, który zachęca do
pomiarów (od 1 mm do 30 cm!),
obliczeń i porównań – wynik
odczytywany jest w okienku suwmiarki.
Wykonana z trwałego tworzywa
sztucznego. Wymiary: 42x19,5 cm.

Klinometr
(pochyłościo y
mierze)
podstawo

wy
Dydaktyczna i lekka
wersja tradycyjnego
pochyłościomierza
o średnicy koła 13
cm. Na obudowie
trwale naniesione
wskazanie miejsca
odczytu. Wykonany
z tworzywa sztuczn
ego.
Plus
Kompak towy klino
me
do odcz ytu z boku tr z uchw ytem i okienkiem
obudow y. Odcz yt
boczny
umożliwia spraw
dzenie wyniku pr
zez drugą
osobę. Wszystkie
kąty podawane są
w stopniach
z dodatkową infor
macją "plus/minu
s" informującą
o pochyłości. Średn
ica pr zyrządu: 14
cm.

patrz strony:

16-21

y
Teodolit dydaktyczn
two
o rzywa sztucznego

z trwałeg
Dydaktyczna wersja teodolitu
zne. Teleskopowe (wsuwane)
odpornego na warunki zewnętr
chowywanie przyrządu. Skale
nogi trójnogu ułatwiają prze
i umożliwiają dokonywanie
ome
ruch
są
pozioma i pionowa
j
stopnia. Wymiary spakowane
0,5
do
ą
pomiarów z dokładności
cm.
83
ść:
oko
wys
symalna
pomocy: 64 x 33 x 8 cm. Mak

Przyrząd do pomiaru
nieregularnych powierzchni
Przyrząd pozwala mierzyć nieregularne powierzchnie, takie jak na
przykład powierzchnia kuli. Doskonała pomoc do porównywania
oraz obrazowania wymiarów obiektów o nieregularnej powierzchni.
Wynik pomiaru na bieżąco wyświetlany jest w okienku przyrządu
(do 99 cm z dokładnością +/- 5%). Wymiary: 11,5v8,5 cm.
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Obieg wody w przyrodzie model-symulator
Model z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, wyobrażający fragment naturalnego
ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i prezentujący "na żywo" obieg
wody w przyrodzie. Symulacji dokonuje się poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem
w kształcie chmury (poziom temperatur na tych wysokościach), a następnie pochylenie
nad modelem lampy (np. biurowej z giętkim ramieniem) imitującym Słońce i jego energię
cieplną. Obydwa te czynniki dają efekt zbliżony do tego w naturze – woda zaczyna
krążyć w tym miniaturowym środowisku, pada deszcz z chmury, tworzą się potoki
górskie i następuje spływ wody po stokach gór, a następnie jej parowanie w zbiornikach
i unoszenie się pary wodnej do góry..., tak jak w naturze... Wym.: 40x30x15 cm.

Rodzaje ukształtowania
powierzchni Ziemi
zestaw klasowy

Modele z tworzywa sztucznego, nie
pomalowane, reprezentujące powierzchnie
z wulkanami, lodowcami, uskokami
i pofałdowaną (góry fałdowe, góry zrębowe,
góry wulkaniczne, lodowce górskie). Wielkość
każdego modelu: 12x12 cm. W skład zestawu
wchodzi 5 kompletów modeli (razem 20 sztuk)
do pracy w grupach + instrukcja.

Model do rysowania
mapy poziomicowej

Lodowiec alpejski
aktywny zestaw

Model z tworzywa sztucznego w kształcie transparentnego pudełka,
którego dno zostało "wypiętrzone" przybierając postać repliki góry
wulkanicznej (patrz: zdjęcie obok). Dodatkowymi elementami są: specjalna,
nakładana pokrywa, marker oraz naklejana linijka. Uczniowie, poprzez
samodzielne przetworzenie 3-wymiarowego obrazu góry w 2-wymiarową
mapkę poziomicową, poznają technikę tworzenia tych map oraz pojęcie
i znaczenie poziomic na mapach. Do modelu uczniowie wlewają partiami
"morze" (np. co 1 cm), rysują poziomice na granicy morza i góry, a następnie
odwzorowują na transparentnej pokrywie całą mapkę (wszystkie
poziomice). Najlepsze efekty przynosi praca własna uczniów w grupach,
choć można także dokonać pokazu dla całej klasy umieszczając model na
rzutniku, ponieważ cały model jest transparentny. Bardzo poglądowe!

Zestaw składa się z dwóch modeli
(przestrzennych) obrazujących
fragmenty terenu objęte zlodowaceniem.
Pierwszy model pokazuje lodowiec
w jego aktywnym stadium, drugi służy
do ćwiczeń z użyciem lodu i piasku,
unaoczniających topnienie lodu
i osadzanie się materiału skalnego.
Modele wykonane z cienkiego tworzywa
sztucznego. Wymiary podstawy każdego
z modeli: 46 x 61 cm.

Więcej podobnych pomocy znajdziesz w dziale:
POZNAWANIE WODY, GLEBY i POWIETRZA
na stronach:

4-12

lub w dziale:
POGODA
na stronach:

13-15

Magnetyzm kuli ziemskiej
– zestaw doświadczalny

lu
Zestaw składa się z dwóch elementów: mode
kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz silnym
magnesem oraz dwubiegunowego magnesu
y
3-wymiarowego z rączką, który przesuwan
po powierzchni modelu globu ziemskiego
o
prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej. Bardz
a
możn
es
magn
wy
miaro
3-wy
.
poglądowe
ia pól
także wykorzystywać niezależnie do badan
esów.
magn
h
innyc
nych
etycz
magn

Mapa plastyczna
dna oceaniczngo
Plastyczna (wypukła) mapa wykonana
z cienkiego tworzywa sztucznego umożliwia
studiowanie nie tylko rzeźby kontynentów,
ale także dna oceanicznego w trzech
wymiarach. Wymiary mapy: 99 x 66 cm.

Mango. Przygoda na Ziemi
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Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 lat. Przynosi
odpowiedzi na najprostsze pytania – w jaki sposób powstają góry, skąd biorą się kamienie szlachetne i dlaczego dochodzi do erupcji wulkanów? W ramach zabawy uczestnik zdobywa wiedzę
o najważniejszych zjawiskach geologicznych i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe
oraz odwiedza stację meteorologiczną. Gra opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który
mieszka w magicznym świecie rządzonym przez złego czarnoksiężnika Hocus Pocus'a. Nośnik: CD.

dla
młod
szych

Innych map
szukaj w dziale
MAPY i GLOBUSY
na stronach:

56-58

Dinozaury

Plansza

Z serii: MŁODY OBSERWATOR
PRZYRODY. Ten zeszyt przedstawia
zwierzęta i rośliny żyjące w czasach
prehistorycznych. Uświadamia dziecku,
że w odległej przeszłości życie na
Ziemi wyglądało inaczej, niż obecnie.
Pokazuje, jak w kolejnych erach
geologicznych zmieniała się przyroda
na obszarze dzisiejszej Polski. Rozbudza
zainteresowanie historią życia na Ziemi.
Format: 21x30 cm, 32 strony.

Zestawy do
badania

GLEBY

znajdziesz
na stronie:

Struktury tektoniczne
/Procesy wulkaniczne
Plansza ścienna, 2-stronna o wymiarach
110 x 155 cm. Druga strona konturowa
(do utrwalania materiału).
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Dinozaury
i inne gady
prehistoryczne
Plansza przedstawiająca
najważniejsze rodzaje gadów
prehistorycznych z podziałem
na okresy ich występowania.
Foliowanie dwustronne,
metalowe listwy z zawieszeniem.

Zajrzyj także do działu
MŁODY PRZYRODNIK,
który znajdziesz
na stronach: 62-77

Pytaj o nową planszę:
Tablica stratygraficzna
ze skamieniałościami przewodnimi

POWIETRZE I JEGO ZANIECZYSZCZANIE
pakiet 20 foliogramów z opisami i kartami pracy
Pakiet 20 kolorowych foliogramów (na rzutnik) w formacie A4, zawierających łącznie 86 wspaniale kolorowych fotografii,
starannych rysunków i schematów (na jednej folii znajduje się kilka obrazów związanych tematycznie, np. bioindykatory
roślinne ozonu). Oprócz opisów na foliogramach do każdego z nich dołączony jest tekst z omówieniem danego tematu (patrz
poniżej) oraz karty zadaniowo-sprawdzające do powielania. Pakiet prezentuje i omawia w bardzo obrazowy sposób powietrze,
jego składniki oraz problem zanieczyszczania powietrza wraz z konsekwencjami tego dla naszej planety i bezpośrednio organizmu
ludzkiego. Bardzo przemawiające są m.in. przykłady i obrazy porównawcze – np. widok Los Angeles w smogu i bez.
Foliogramy zawarte w ipakiecie prezentują:
1. Powietrze i jego składniki
2. Londyn, grudzień 1952 r.
3. Powstawanie smogu zimowego
4. Ograniczanie powstawania smogu zimowego
5. Gips jako surowiec wtórny
6. Chiny – industrializacja i urbanizacja
7. Smog letni nad Los Angeles
8. Ozon w troposferze
9. Bioindykatory roślinne poziomu ozonu
10. Zapobieganie letniemu smogowi siarkowemu
11. Atmosfera ziemska
12. Naturalny efekt cieplarniany
13. Efekt cieplarniany
14. Człowiek a emisja dwutlenku węgla do atmosfery
15. Wieczne lody – wielka baza danych
16. Główne źródła emisji metanu
17. Gazy odpowiedzialne za efekt cieplarniany
18. Niszczenie warstwy ozonowej
19. Następstwa niszczenia warstwy ozonowej
20. Konsekwencje zmian klimatycznych
WSPANIAŁA JAKOŚĆ ZDJĘĆ (bez utraty jakości po rzuceniu na ekran). Zdjęcia wzbogacone rysunkami i schematami.
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MAPY i GLOBUSY
ATLAS FOLIOGRAMÓW
mapy – plansze – zdjęcia
SKŁAD I części „Atlasu”

SKŁAD II części „Atlasu”

segregator (tom I)
11 foliogramów:

segregator (tom II)
15 foliogramów:

I. Świat
1. Spojrzenie na świat
2. Świat - mapa fizyczna
3. Świat - mapa konturowa
4. Świat - mapa polityczna
5. Świat - mapa krajobrazowa
6. Świat - widok z Kosmosu
7. Świat - strefy czasowe

III. Azja
1. Spojrzenie na Azję
2. Azja – mapa fizyczna
3. Azja – mapa konturowa

II. Europa
1. Spojrzenie na Europę
2. Europa - mapa fizyczna
3. Europa - mapa konturowa
4. Europa - mapa polityczna
•
•
•

2 czyste folie nakładkowe
opisy foliogramów
karty zadaniowo-sprawdzające
(do powielania)

IV. Afryka
1. Spojrzenie na Afrykę
2. Afryka – mapa fizyczna
3. Afryka – mapa konturowa
V. Ameryka Północna
1. Spojrzenie na Amerykę Północną
2. Ameryka Północna – mapa fizyczna
3. Ameryka Północna – mapa konturowa
VI. Ameryka Południowa
1. Spojrzenie na Amerykę Południową
2. Ameryka Południowa – mapa fizyczna
3. Ameryka Południowa – mapa konturowa
VII. Australia
1. Spojrzenie na Australię
2. Australia – mapa fizyczna
3. Australia – mapa konturowa
•
•

opisy foliogramów
karty zadaniowo-sprawdzające
(do powielania)

Mapa ścienna:

Składniki krajobrazu / Zmiany w krajobrazie

Mapa ścienna:

Mapa-plansza ścienna. Zdjęcia i mapy pochodzą
z terenu Polski. Wymiary: 160 x 120 cm.

Polska. Ochrona przyrody / Konturowa.

Mapa ścienna, dwustronna;
1:650 000; 160x120 cm.

Mapa ścienna:

Pols ka.
Zan iecz yszczeni e środ owi ska
Mapa ścienna;
1:700 000; 160x120 cm.
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Mapa ścienna
Polska. Gleby
Mapa ścienna, zwijana;
skala 1:750 000;
wymiary:160x120 cm.

MAPY ŚCIENNE regionalne:

Mapy regionalne ogólnogeograficzne
/ Mapy krajobrazowe
Mapy dwustronne, skala 1:300 000; 160x120 cm.

MAPY ŚCIENNE
Polska. Skarby przyrody / Skarby kultury.
Mapa ścienna, dwustronna; 1:700 000; 160x120 cm.

Pomorze

Wielkopolska

Świat. Ukształtowanie powierzchni / Podział polityczny.
Mapa ścienna, dwustronna; 1:750 000; 160x120 cm.

Mazowsze
Świat. Krajobrazy / Strefy klimatyczne.
Mapa ścienna, dwustronna; 1:24 000 000; 160 x 120 cm.

Warmia i Mazury

Polska. Mapa ogólnogeograficzna / Mapa do ćwiczeń.
Mapa ścienna, dwustronna; 1:500 000; 160x150 cm.

Śląsk

Małopolska

Polska. Mapa ogólnogeograficzna / Podział administracyjny.
Mapa ścienna, dwustronna; 1:750 000; 100x98 cm.

57

Mapa plastyczna dna oceaniczne
go
Plastyczna (wypukła) mapa wykonana z cienk
iego tworzywa sztucznego
umożliwia studiowanie nie tylko rzeźby konty
nentów, ale także dna
oceanicznego w trzech wymiarach. Wymiary
mapy: 99 x 66 cm.

Ścienna wytłaczana mapa geofizyczna świata
Plastyczna (wypukła) mapa wykonana z cienkiego tworzywa sztucznego daje możliwość oglądania
świata w trzech wymiarach. Zawiera dane polityczne, dane na temat ukształtowania terenu, roślinności,
populacji głównych miast (dane w j. angielskim, dołączone tłumaczenie). Wymiary mapy: 97 x 51 cm.

Globus
konturowy-piłka

Geografia Multimedialna encyklopedia PWN edycja 2009
Program zawiera 32 000 haseł, prawie 3 000 ilustracji, ok. 130 map, 17 animowanych wykładów.
Encyklopedia prezentuje: aktualny, interakcyjny atlas świata; mapy kontynentów, oceanów,
państw i wybranych regionów; opisy obiektów geograficznych; życiorysy badaczy i odkrywców;
terminy i pojęcia z zakresu geografii i nauk pokrewnych; zdjęcia, rysunki i aktywne schematy;
atrakcje turystyczno-przyrodnicze Ziemi; zbiór skał, minerałów i kamieni szlachetnych. Wymagania
sprzętowe: komputer PC, Windows 2000, XP, Vista; procesor Pentium III (Celeron) 500Mhz, (procesor 1
GHz dla Vista); RAM 256 MB (512 MB dla Vista); karta graficzna SVGA, 1024x768, 65 000 kolorów; karta
dźwiękowa; napęd CD-ROM 4x; 400 MB HDD.

Globus o średnicy 68 cm
z zaznaczonymi kolorami lądami.
Po powierzchni można pisać
mazakami mokrościeralnymi.
Dostarczany wraz z zestawem
naprawczym oraz haczykiem
i linką do zawieszania.

Multimedialny atlas geograficzny PWN edycja 2009
1 Globus indukcyjny

Globus tematyczny o Ø 25 cm. Wersja
polska. Załączony opis.

2 Duży globus fizyczny
Bardzo duży, demonstracyjny
globus o Ø 42 cm. Wersja polska.

3 Globus
z trasami odkrywców
Globus tematyczny o Ø 22 cm.
Wersja polska.

4 Globus zoologiczny

Globus tematyczny o Ø 22 cm. Wersja
polska. Załączony opis.

5 Globus nieba

Globus tematyczny o Ø 25 cm
dostarczany z tekstem zawierającym
objaśnienia i dodatkowe informacje.

7

Płyta DVD zawiera blisko 200 cyfrowych map w wysokiej rozdzielczości, ponad 60 000 zaktualizowanych
haseł encyklopedycznych z dziedziny geografii, ponad 6 000 fotografii i ilustracji wraz ze zbiorem zdjęć
satelitarnych, multimedialny przewodnik po najważniejszych i najpiękniejszych obiektach przyrodniczych
świata, interaktywną i w pełni dynamiczną bazę danych geograficznych, ponad 100 interakcji i animacji,
ilustrujących najważniejsze zjawiska świata przyrody, 80 gier utrwalających i sprawdzających wiedzę.
Atlas ponadto: - zawiera rozbudowany multimedialny przewodnik po najważniejszych, najciekawszych
i najpiękniejszych obiektach świata przyrody; - pokazuje cuda natury ze wszystkich kontynentów,
korzystając z ilustracji, zdjęć panoramicznych oraz satelitarnych, eseistycznych opisów i indeksu
porządkującego obiekty według typu (np. formacje geologiczne, lodowce, wulkany); - zawiera pełen zestaw kompletnych
danych, dotyczących kontynentów i państw świata, oraz zakątków całej Polski. Wymagania sprzętowe: komputer PC

Globus polityczny,
podświetlany

Globus o Ø 32 cm, podświetlany
(zasilany z sieci). Po podświetleniu
widoczne dodatkowo ukształtowanie
terenu. Wersja polska.

8 Globus konturowy

Globus o średnicy 25 cm
z zaznaczonymi konturami lądów,
siatką kartograficzną oraz granicami
państw. Po powierzchni można
pisać mazakami suchościeralnymi
(dołączone wraz z gąbką).

Windows 2000, XP, Vista; Procesor Pentium III (Celeron) 500Mhz, (procesor 1GHz dla Vista); RAM 256MB (512 MB dla
Vista); karta graficzna SVGA 1024x768, 65 000 kolorów; karta dźwiękowa, napęd DVD-ROM, 720 MB HDD.

9 Globus fizyczny

Prosty globus fizyczny dostępny
w 2 wersjach: Ø 16 lub 22 cm.

6 Globus polityczny

7

Prosty globus polityczny dostępny
w 2 wersjach: Ø 16 lub 22 cm.

4

2

1
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6

ASTRONOMIA

Model układu
słonecznego
z planetarium
Podświetlany, ruchomy model układu
słonecznego z mini-planetarium w postaci
transparentnych półkul z naniesionymi
konstelacjami nakładanych na źródło
światła (w miejsce modelu Słońca) –
w zaciemnionym pomieszczeniu będą
one widoczne na suficie i ścianach. Słońce
(średnica ok. 10 cm) „świeci”, a planety
poruszają się wokół niego dzięki zasilaniu
bateryjnemu (4 x C; nie dołączone).
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Planetarium

z niebem północnym
Starannie opracowany, podświetlany i ruchomy model z Ziemią i innymi planetami krążącymi wokół Słońca oraz
Księżyca obiegającym Ziemię co 29,5 „dnia”. Umożliwia wyjaśnienie takich pojęć jak: rok astronomiczny, zmienność
długości dnia i nocy oraz pór roku, zmiany długości cienia w czasie, fazy Księżyca, zjawisko zaćmienia, a także
zjawisko pływów. Specjalna, transparentna półkula z konstelacjami nieba północnego demonstruje ich położenie
widziane z różnych miejsc na półkuli północnej oraz ich „poruszanie się” po nocnym niebie. Staranna konstrukcja
modelu umożliwia ustawianie wybranej daty, a także miejsca „obserwacji” na kuli Ziemskiej, pomaga też
wyjaśnić pojęcia czasu słonecznego i gwiazdowego. W skład planetarium wchodzą: podstawa z panelem
sterującym (średnica 38 cm) i ruchomymi modelami Słońca, Księżyca i planet układu słonecznego (krążą wokół
Słońca z relatywnie wobec siebie prawidłowymi prędkościami) oraz danymi dotyczącymi kalendarza, znaków
zodiaku, stopni; globus Ziemi, figurka człowieka oraz wiele innych elementów. Model zasilany elektrycznie.

Ścienna mapa
sfery niebieskiej,
dwustronna

Mapa przedstawia sklepienia niebieskie widziane w nocy. Na
jednej stronie północne, na drugiej południowe, na niebieskim
tle zaznaczone są konstelacje, gwiazdy, mgławice i Droga
Mleczna. Na zewnętrznym okręgu zaznaczono miesiące
i dni, dzięki czemu obracając mapę obserwować można
sklepienie niebieskie w określonej dacie. Mapa wykonana
z uplastycznionego materiału; duże wymiary: 112 x 112 cm.

Magnetyzm kuli ziemskiej
– zestaw doświadczalny
Zestaw składa się z dwóch elementów: modelu kuli ziemskiej
z umieszczonym wewnątrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego
z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje magnetyzm
kuli ziemskiej. Bardzo poglądowe. 3-wymiarowy magnes
można także wykorzystywać
niezależnie do badania pól magnetycznych innych magnesów.

Układ słoneczny – 11 piłek-planet
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Układ słoneczny w postaci kompletu 11 nadmuchiwanych piłek reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię oraz pozostałe planety układu. Bardzo ułatwia omawianie tematu poprzez jego interesującą wizualizację i możliwość aktywizacji
całej klasy – piłki są kolorowe i mają duże średnice, od ok. 20 do 90 cm. Komplet łatwy do przechowywania (dołączona wygodna pompka oraz zestaw naprawczy). Planety można też zawiesić pod sufitem na specjalnych zaczepach.

Gnomon,
pakiet 5

Układ słoneczny

modele magnetyczne na tablicę
Duże płaskie modele Słońca (średnica 25 cm), Ziemi,
Księżyca, asteroidy oraz pozostałych planet, w tym także
Plutona, są kolorowe i magnetyczne, można je więc układać
i demonstrować na tablicy szkolnej (magnetycznej),
nanosząc jednocześnie dodatkowe uwagi.

dla
młod
szych

Pakiet klasowy 5 gnomonów z matrycami do nanoszenia
obserwacji (do powielania). Każdy gnomon ma estetyczną,
drewnianą podstawę o wymiarach ok. 15 x 5 x 2 cm oraz
słupek mosiężny z obłym (nie ostrym!) chromowanym
zakończeniem o wys. ok. 22 cm. Gnomony rzucają wyraźny,
dobrze widoczny cień.

Mango
Przygoda w kosmosie

Produkt multimedialny – interaktywna gra
edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 lat.
Przynosi odpowiedzi na najprostsze pytania
– dlaczego gwiazdy świecą, dlaczego
Księżyc zmienia kształt, czym jest spadająca
gwiazda. W ramach zabawy uczestnik
zdobywa wiedzę o najważniejszych
zjawiskach astronomicznych
i przeprowadza samodzielne eksperymenty
naukowe oraz odwiedza stację kosmiczną. Gra
opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka
w magicznym świecie. Gracz zostaje pilotem statku kosmicznego i u boku
innych bohaterów wyrusza w pełną przygód podróż. Aby misja zakończyła się
sukcesem, jej uczestnik musi zdobywać wiedzę o Układzie Słonecznym, stając
jednocześnie w obliczu najróżniejszych wyzwań. Nośnik: CD.

Plansza: Układ słoneczny
Dwustronna plansza o wymiarach 52 x 75 cm
– prezentuje układ słoneczny i zawiera
dodatkowe dane liczbowe. Strona druga
przeznaczona do ćwiczeń (czarno-biała).

Globus nieba

Globus tematyczny o Ø
dostarczany z tekstem zaw 25 cm
ierającym
objaśnienia i dodatkowe
informacje.

Kosmos. Encyklopedia multimedialna PWN edycja 2009
DVD zawiera 11 000 haseł encyklopedycznych z dziedziny astronomii, fizyki, nauk pokrewnych
i prezentuje dzieje wszechświata od Wielkiego Wybuchu, poprzez powstawanie materii
i promieniowania, aż po chemiczną ewolucję galaktyk oraz kształtowanie się układów
planetarnych, a także przewidywane scenariusze przyszłości całego kosmosu. Umożliwia
multimedialną wycieczkę do najciekawszych zakątków wszechświata i zawiera bogato
ilustrowane opisy najważniejszych obiektów Układu Słonecznego oraz bazę danych
zawierającą tysiące informacji nt. planet, gwiazdozbiorów i gwiazd. Ułatwia także poznanie
mikroskalowej natury wszechświata – objaśnia pojęcia czasu, przestrzeni i materii wyrażone
w podstawowych zagadnieniach współczesnej fizyki kwantowej. Inne cechy tej encyklopedii
to m.in. Hipertekstowa struktura i interaktywna baza danych ścisłych; widoki odległych kranców wszechświata
i dalej, ilustracje w wysokiej rozdzielczości. Wymagania sprzętowe: komputer PC; Windows 2000, XP, Vista; procesor
Pentium III (Celeron) 500MHz, (procesor 1GHz dla Vista); RAM 256MB (512 MB dla Vista); karta graficzna SVGA
1024x768, 65 000 kolorów; karta dźwiękowa, napęd DVD-ROM, 720 MB HDD.

Lornetka 7-21x40 z zoomem
Lornetka przeznaczona szczególnie do obserwacji
przyrodniczo-ornitologicznych, w tym także poruszających
się zwierząt (ptaki, większe ssaki itp.). Wyposażona w funkcję
„zoom”, czyli płynną zmianę powiększenia (od 7-21x) za
pomocą małej dźwigni przy okularze. Gumowana. Pozostałe
parametry: pole widzenia 96 m/1000 m; waga 800 g.

Matematyka–Fizyka–Chemia–Informatyka.
Multimedialna encyklopedia PWN edycja 2.0

Encyklopedia stanowi kompletny zbiór przydatnych informacji z zakresu: matematyka,
fizyka, chemia, informatyka. Program zawiera ponad 12 000 haseł, prawie 1500 ilustracji,
ok. 120 modeli interakcyjnych oraz animacje. Encyklopedia prezentuje: poszerzony zbiór
wiedzy z matematyki, chemii, fizyki i informatyki; interaktywną mapę nieba; przykłady
praktycznych zastosowań nauki w technice; życiorysy uczonych, odkrywców, konstruktorów
i wynalazców; terminy i pojęcia z zakresu matematyki, chemii, fizyki i informatyki;
okresowy układ pierwiastków; przyrząd do nauki alfabetu Morse'a; animowane struktury
wybranych związków chemicznych. Wymagania sprzętowe: komputer PC, Windows 2000,
XP, Vista; procesor Pentium III (Celeron) 500MHz, (procesor 1 GHz dla Vista); RAM 256 MB (512 MB dla Vista); karta
graficzna SVGA, 1024x768, 65 000 kolorów; karta dźwiękowa; napęd CD-ROM 4x; 400 MB HDD.

ZJAWISKA FIZYCZNE pakiet 28 foliogramów z opisami
Pakiet 28 kolorowych foliogramów w formacie ca. A4, zawierających łącznie 60 pięknych,
kolorowych zdjęć wspaniale obrazujących zjawiska fizyczne wokół nas (na jednej folii znajduje się od
1 do kilku zdjęć związanych tematycznie). Do każdego foliogramu dołączony jest tekst z omówieniem
danego tematu (patrz obok). Pakiet uświadamia uczniom, że zjawiska fizyczne to nie teoretyczne
pojęcia z podręcznika, ale że mamy z nimi do czynienia na co dzień. Jak przyjemnie je rozumieć!

Foliogramy w pakiecie prezentują i opisują następujące zjawiska
i zagadnienia fizyczne:
1. Promienie słoneczne /
Zachód Słońca
2. Wieża ciśnień i fontanna
3. Odbicia na wodzie / Odbicia
zwierciadlane
4. Miraż (fatamorgana) /
Włókna szklane
5. Głębia ostrości
6. Spoczynek i ruch
7. Soczewki kontaktowe
8. Ochrona słuchu / Ochrona
przed hałasem
9. Latanie w naturze i technice
10. Zdjęcia/obrazy z
wykorzystaniem
ultradźwięków
11. Fotokomórka / Kasa
fiskalna z czytnikiem kodu
paskowego

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zaćmienie Słońca
Elektrownia słoneczna
Elektrownia wiatrowa
Chmury
Mapa pogody
Balon na ogrzane powietrze
Regulacja temperatury
Elektrownia wodna
Zamarznięte jezioro
Pływająca góra lodowa
Zdjęcie rentgenowskie
Akrobata na batucie
Szczypce raka rzecznego /
Sekator do gałęzi
Krzywa wieża w Pizie
Budownictwo płytowe ze
szczelinami dylatacyjnymi
Pajęczyna
Burza / Klatka Faradaya
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MŁODY PRZYRODNIK / GRY
Mikroskop szkolny 400x
w walizce z wyposażeniem
Starannie wykonany mikroskop
o maksymalnym powiększeniu 400x
(okular WF 10x * obiektyw 40x).
Wyposażony w obiektywy 4x, 10x i 40x
wkręcane w obrotową (rewolwerową)
głowicę. Poniżej stolika ustawialne lustro
płasko-wklęsłe (uniezależnia od gniazdka
elektr.). Ostrość ustawiana pokrętłem
makrometrycznym. Wmontowana
diafragma umożliwia regulację
wielkości strumienia świetlnego. Bardzo
dobra jakość wykonania oraz obrazu
(standardowy mikroskop typu "metal i szkło"). Dodatkowymi elementami są walizka z tworzywa
sztucznego wraz z umieszczonym w niej wyposażeniem dodatkowym, takim jak: szkiełka
podstawowe i nakrywkowe, różne pojemniki i buteleczki, zakraplacze, lupa szklana, narzędzia
(narzędzia są bezpieczne), jak również przykładowe preparaty mikroskopowe.

Kamera cyfrowa-mikroskop
dla młodszych USB
Nowoczesna, ale przyjazna cyfrowa
kamera-mikroskop dla młodszych
przyrodników. Wykonana jest
z kolorowego tworzywa oraz metalu,
ma podświetlenie (dwukierunkowe)
LED. Powiększa 15x, 30x i 60x.
Kamerę można umieszczać na
stojaku, trzymać w ręce lub stawiać.
Obrazy zrzuca się do komputera za
pomocą przycisku. Współpracuje
z systemami: Windows 2000, SP4,
XP, Vista, Windows 7 oraz MacOS
10.4.8. Dołączone przykładowe
preparaty (6 sztuk). Wymiary: 17
(szer.) x 27 (wysokość) cm. Zasilany
z komputera przez złącze USB.

Mikroskop szkolny „400x Duo-LED”
Mikroskop szkolny o powiększeniach od 40x do
400x wyposażony w szerokopolowy okular WF10x
oraz obiektywy 4x, 10x i 40x wkręcane w obrotową
(rewolwerową) głowicę. Wbudowana tarcza obrotowa z 6
różnymi otworami reguluje ilość światła przechodzącego
przez preparat. Ostrość ustawiana pokrętłem
symetrycznym. Oprócz standardowego podświetlenia
dolnego wbudowane oświetlenie górne umożliwiające
przy niższych powiększeniach obserwację powierzchni
okazów takich jak np. liście, owady. Mikroskop zasilany
jest trzema bateriami AA – zapewnia to pełną mobilność
i niezależność od gniazdka elektr., a nowoczesne
wykorzystanie do oświetlenia diod LED (niski pobór prądu)
zapewnia długotrwałą pracę bez wymiany baterii. Ciekawy
mikroskop szczególnie polecany dla początkujących.

Mikroskop dla młodszych SENIOR
Przyjazna wersja mikroskopu optycznego dla młodszych dzieci. Wykonany
jest z kolorowego tworzywa oraz metalu; ma dwie opcje podświetlenia
i powiększa 100x, 200x i 300x. Zasilany bateryjnie (baterie nie dołączone).
Dołączone przykładowe preparaty (6 sztuk). Wysokość: 30 cm.

Mikroskop-przeglądarka
dla młodszych JUNIOR
Doskonały podświetlany przyrząd mikroskopowy
dla najmłodszych uświadamiający im pojęcie powiększenia. Jest kolorowy, lekki i można go używać
także w terenie (zasilany bateryjnie; baterie nie
dołączone). Powiększa 15x. Dołączone przykładowe
preparaty (6 sztuk). Wysokość: 25 cm.

Mikroskop stereoskopowy
20x „MINI”
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Mikroskop stereoskopowy do oglądania przestrzennych
(także NIEtransparentnych) okazów przyrodniczych,
innych niż preparaty mikroskopowe (patrz: opis do
Mikroskop stereoskopowy 20x, niepodśw. obok).
Mikroskop powiększa 20x (okulary szerokopolowe:
10x, obiek tyw: 2x), ma dodatkowo oświetlenie górne
diodowe (zasilane bateriami: 2 x LR6 1,5V). Mikroskop jest
dobrym rozwiązaniem dla młodszych i początkujących
przyrodników ze względu na prostą budowę i poręczność
(585 g, h=23 cm), a jednocześnie wyraźny i ostry obraz.

Pudełko z 2 lupami
i miarką, trzyczęściowe,
do obserwacji okazów
Przezroczysty pojemnik w kształcie trzech wsuwających się
w siebie kolejno (teleskopowo) walców, w którego pokrywkę
(zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie),
dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory
wentylacyjne. W dno pudełka wtopiono miarkę do szacowania
i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 8 cm,
średnica 7 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne.

PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH
SZUKAJ NA STRONACH:

27-28

Pudełko z lupą i miarką
do obserwacji okazów
Pudełko z przezroczystego plastiku, w pokrywkę którego
wbudowana jest lupa. W dno pudełka wtopiona jest siatka do
szacowania wielkości okazów. Wymiary: wys. 4,5 cm, średnica 5 cm.

Pudełko z lupą i miarką
– 6 sztuk w pojemniku,
do obserwacji okazów
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okazów. Wymiary pojemnika: 17x12 cm.

Pudełko z lupą
„góra-dół”

do oglądania okazów
Pudełko "góra-dół" umożliwia
obserwację umieszczanych w nim okazów
w powiększeniu 3-krotnym od góry oraz od
spodu (np. ruchów odnóży owada itp.).

Pudełko z 2 lupami do
obserwacji okazów
Przezroczysty pojemnik w kształcie walca,
w którego pokrywkę (zdejmowana)
wbudowane są 2 lupy (jedna
uchylna na zawiasie), dając
powiększenie 2x lub 4x.
W pokrywce znajdują się otwory
wentylacyjne. W dno pudełka
wtopiono siatkę do szacowania
i porównywania wielkości okazów.
Wymiary: wysokość 6,5 cm, średnica 6 cm.
Bezpieczne, wygodne i humanitarne.

2×

4×

Pudełko z 3 lupami
do obserwacji okazów

Rozszerzona wersja Pudełka z 2 lupami... Dodatkowym
ym z odchylaną
elementem jest przestrzeń pod pudełkiem główn
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Pudełko z lupą i miarką,
2-częściowe, do obserwacji okazów
Owadzi łapacz okazów
Kolorowa, zabawna łapka na owady w postaci owada (!) z zasuwką. Łapacz nakłada się
na owada i przesuwa guzik zamykając w ten sposób transparentny pojemnik z owadem
w środku. Po obejrzeniu owada wypuszczamy okaz. Bezpieczny i humanitarny przyrząd
wykonany z tworzywa zachęca do poznawania przyrody. Długość: 28 cm.

Pudełko z przezroczystego plastiku, w pokrywkę którego wbudowana jest lupa.
W dno pudełka wtopiona jest siatka do szacowania wielkości okazów. Pudełko
rozkłada się na dwie części. Wymiary: wys. 6,5 cm, średnica 5 cm.

Pojemnik do obserwacji owadów
z paskiem zegarkowym
Oryginalny pojemnik do obserwacji owadów noszony na ręce jak zegarek.
Obserwowany okaz może oddychać – uchylna górna część pudełka ma ścianki
z siatki. Z obserwowanym okazem można się "zaprzyjaźnić", a następnie
należy go wypuścić z powrotem do jego naturalnego środowiska.

Pojemnik siatkowy
do owadów, składany
Składany, siatkowy pojemnik do owadów
umożliwi dzieciom, w humanitarny sposób,
obserwację przedstawicieli tej olbrzymiej
grupy zwierząt w ruchu. Lekki i łatwy do
przechowywania. Wymiary: 20x14 cm.

Pojemnik z siatką i rączką
do obserwacji okazów
Ciekawy pojemnik w kształcie przezroczystego walca
(wysokość 12 cm, Ø 10 cm) do obserwacji okazów z rączką
i siatką w wieczku, tak aby obserwowany okaz mógł oddychać.
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Komplet 12
szklanych lup
z rączką
Lupa szklana, 3x,
100mm, z rączką
Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x.
Duża średnica soczewki: 100 mm.

Każdy
rozmiar

4x

Komplet 12 tradycyjnych,
szklanych lup z rączką:
Ø 50 mm – 4 szt., Ø 60 mm
– 4 szt., Ø 75 mm – 4 szt.
Bardzo dobrej jakości soczewki
i bardzo ładne wykonanie!

Lupa plastikowa
z 3 powiększeniami
Lupa o 3 powiększeniach: 2x, 6x, 8x.
Bardzo lekka, wykonana z trwałego
plastiku. Długość lupy: 10 cm (górna
soczewka ma Ø 25 mm).

Pudełka
do zasysania owadów
Pudełka do zasysania drobnych okazów fauny,
głównie owadów. Jeden koniec przykładamy do
owada, drugim zasysamy powietrze wciągając okaz
do pudełka. Końcówka zasysająca zabezpieczona jest
kratką, która zapobiega połknięciu owada. Zwane:
ssawką lub ekshaustorem.

Lupa szklana, 3x,
110mm, z rączką

Lupa drewniana
dla najmłodszych

Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x.
Duża średnica soczewki: 110 mm.

Idealna pierwsza lupa dla
najmłodszych badaczy otoczenia.
Wykonana jest z drewna –
przyjaznego i ciepłego materiału,
ma wygodne, duże uchwyty po
bokach (można ją trzymać oburącz).
Powiększa 3x, a dodatkowo 5x przez
wbudowane oczko małej soczewki.
Wymiary: 18,5x12 cm (średnica
samej soczewki: 8 cm).

Komplet 12 szklanych lup
z rączką, na podstawie

12 kolorowych lup z rączką
Zestaw 12 kolorowych (6 kolorów) lup z rączką o dużym powiększeniu 4,5x. Średnica każdej
soczewki (plastikowa) wynosi ponad 11 cm. Szczególnie polecamy młodszym „badaczom”.

Komplet 12 tradycyjnych, szklanych lup z rączką: Ø 50 mm – 4 szt.,
Ø 65 mm – 4 szt., Ø 75 mm – 4 szt. Bardzo dobrej jakości soczewki,
bardzo ładne wykonanie! Wygodny do przechowywania.

Arkusz powiększający w ramce
Duży arkusz powiększający (2-3x) oprawiony w ramkę o wymiarach 22x14 cm.

Kalejdoskop fizyczno-przyrodniczy

zestaw interaktywny

Kalejdoskop dla młodego przyrodnika w formie interaktywnego zestawu. Składa się z zamkniętej tulei przykładanej do oka z układem luster wewnątrz oraz dołączanych do niej 3 różnych przedłużek (do wyboru): standardowy kalejdoskop,
rybie oczko oraz pojemnik do wypełnienia okazami zebranymi samodzielnie.

Lupa wysuwana
10x, potrójna

Lupa okularowa
10x, wysuwana

Zestaw trzech lup o łącznym
powiększeniu 10x. Lupy są tak
połączone, aby można je było wysuwać
z obudowy i nakładać na siebie
uzyskując coraz większe powiększenia.
Średnica każdej lupy: 38 mm.

Lupa okularowa o dużym
powiększeniu wysuwana
z metalowej obudowy
ochraniającej soczewki przed
uszkodzeniem, gdy lupa nie
jest używana.

Zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców
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Poręczny zestaw przyrządów terenowych umieszczonych w przenośnym, wodoodpornym pojemniku z rączką, do poławiania
i obserwacji bezkręgowców bytujących w różnych środowiskach. Pakiet zawiera: mikroskop ręczny 30x podświetlany, lupę
okularową 10x wysuwaną, lupę z 3 różnymi powiększeniami, pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów w powiększeniu
z góry, z boku i od dołu, pudełko z lupą i miarką (2 szt.), pudełko do zasysania owadów (in. ekshaustor lub ssawka; 2 szt.),
lustra płaskie elastyczne i nietłukące (2 szt.), latarkę podręczną, pęsety metalową i plastikową, pędzelek, butelkę PE 30 ml
z zakrętką (2 szt.), fiolkę PP 75 mm z korkiem (3 szt.), ceratkę i pojemnik-nosidło z tworzywa sztucznego.

Pęseta metalowa
Wykonana ze stali nierdzewnej.

Prasa do roślin zielnych

pełna
Prasa do roślin zielnych wykonana z pełnych płyt, dodatkowo dokręcanych śrubami zapewniających odpowiedni, regulowany nacisk na okazy roślinne umieszczane wewnątrz.
Podstawowy wymiar: ok. 45 x 30 cm.

Wielka suwmiarka dydaktyczna

Worek młodego entomologa-poszukiwacza owadów
Zestaw ciekawych i niezbędnych przyrządów do poławiania i obserwacji owadów (ale
także innych bezkręgowców) w sposób profesjonalny i humanitarny. W skład zestawu
wchodzą: dwa pudełka do zasysania owadów (tzw. ssawki lub ekshaustory), przezroczysty pojemnik nożycowy do poławiania owadów (długość 21 cm), cztery różne walcowate pojemniki z przezroczystym dnem i pokrywką (średnice: od 3 do 6 cm), trzy
płaskie plastikowe pojemniki z przykrywkami (3,5 x 4,5 cm), kartonowy wzornik do
szacowania wymiarów okazów, pęseta, pędzelek, lupa w obudowie z trwałego plastiku oraz notes i worek z mocnego tworzywa, który można nosić jak plecak.

Suwmiarka dydaktyczna pozwala precyzyjnie mierzyć dzieciom
różne obiekty, także w ich wnętrzu. Jest to kolejny przyrząd, który
zachęca do pomiarów (od 1 mm do 30 cm!), obliczeń i porównań
– wynik odczytywany jest w okienku suwmiarki. Wykonana
z trwałego tworzywa sztucznego. Wymiary: 42x19,5 cm.

Drogomierz edukacyjny
Drogomierz, czyli przyrząd kołowy do pomiaru odległości to doskonałe
narzędzie pomiarowe dla dzieci, przystosowane do ich wieku pod
względem wymiarów i formy, które pozwala im mierzyć odległości,
a także określać kształty , kąty i powierzchnie. Na ruchomym kole
pomiarowym, do którego przymocowana jest rączka (razem 83 cm),
umieszczony jest mechanizm, który kliknięciem informuje o pełnym
obrocie koła (= 1 metr). Do drogomierza można dokupić licznik.

Licznik do drogomierza edukacyjnego
Licznik zakładany jest na koło i rączkę drogomierza. Rejestruje
i wskazuje w okienku ilość przebytych metrów (aż do 999 metrów).
Może być też ustawiony do pomiaru decymetrów.

Siatka na motyle
DLA DZIECI

Prosta, w zabawnym kształcie motyla,
siatka zaprojektowana dla dzieci, aby
odkrywanie przyrody było też zabawą...

Przyrząd
do pomiaru
nieregularnych
powierzchni
Przyrząd pozwala mierzyć
nieregularne powierzchnie,
takie jak na przykład
powierzchnia kuli. Doskonała
pomoc do porównywania
oraz obrazowania wymiarów
obiektów o nieregularnej
powierzchni. Wynik pomiaru
na bieżąco wyświetlany jest
w okienku przyrządu (do 99
cm z dokładnością +/- 5%).
Wymiary: 11,5x8,5 cm.

Teodolit dydaktyczny
Dydaktyczna wersja teodolitu z trwałego tworzywa
sztucznego odpornego na warunki zewnętrzne.
Teleskopowe (wsuwane) nogi trójnogu ułatwiają
przechowywanie przyrządu. Skale pozioma i pionowa
są ruchome i umożliwiają dokonywanie pomiarów
z dokładnością do 0,5 stopnia. Wymiary spakowanej
pomocy: 64 x 33 x 8 cm. Maksymalna wysokość: 83 cm.
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Klinometry
(pochyłościomierze)
podstawowy
Dydaktyczna i lekka wersja tradycyjnego
pochyłościomierza o średnicy koła 13 cm. Na
obudowie trwale naniesione wskazanie miejsca
odczytu. Wykonany z tworzywa sztucznego.

Plus
Kompaktowy klinometr z uchwytem i okienkiem
do odczytu z boku obudowy. Odczyt boczny
umożliwia sprawdzenie wyniku przez drugą
osobę. Wszystkie kąty podawane są w stopniach
z dodatkową informacją "plus/minus" informującą
o pochyłości. Średnica przyrządu: 14 cm.

Pomoc uczniowska
do określania
kierunku wiatru

Stacja pogody
przenośna z rączką
„5 przyrządów”
Kompaktowa stacja pogody dla młodszych z wyjmowanymi przyrządami (5 różnych). Całość wykonana z trwałego, kolorowego tworzywa
sztucznego. Przyrządy – termometr, termometr min.-max, barometr,
higrometr i kompas – umieszczane są w specjalnych gniazdach obudowy z rączką do jej swobodnego przenoszenia. Trzy ostatnie przyrządy
mają, oprócz szczegółowych skal, opcjonalne nakładki dwustronne
z uproszczonymi skalami (widoczne na zdjęciu). Wymiary: 30 x 38 cm.

Przyrząd łopatkowy w kolorowej, przyjaznej
formie z zaznaczonymi symbolami kierunków
stron świata. Wykonany z tworzywa
sztucznego. Może być trzymany w ręku lub
umocowany na stałe. Wymiary: 32 x 22 cm.

Termometr
klasowy
demonstracyjny
Demonstracyjny, drewniany
termometr klasowy (działający,
bezrtęciowy) z dwoma skalami:
-40...120 °F oraz -40...+50 °C.
Wysokość 75 cm oraz wyraźna
skala zapewniają dobrą
widoczność wskazań nawet
z większej odległości.

75
cm

Anemometr uczniowski
Specjalna budowa tego anemometru pozwala na bezpośredni odczyt
wartości prędkości wiatru bez konieczności liczenia obrotów. Dodatkowo
zaznaczona skala Beauforta. Wykonany z kolorowego tworzywa sztucznego.
Może być trzymany w ręku lub umocowany na stałe. Wymiary: 28 x 19 cm.

Pogoda zestaw demonstracyjny naokienny
Stacja pogody
dla młodszych,
zewnętrzna
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Stacja pogody wykonana
z kolorowego tworzywa
sztucznego ze wszystkimi
niezbędnymi elementami
przymocowanymi do głównej
żerdzi, tj.: wiatromierz
z łopatkami kierunkowymi
i symbolami stron świata,
deszczomierz, termometr
oraz zegar słoneczny. Stacja
umożliwia określenie prędkości
wiatru (wiatromierz w formie
koguta), kierunku wiatru,
ilości opadu oraz temperaturę
otoczenia i czas słoneczny.
Wysokość stacji: 116 cm.

Zestaw ponad 30 demonstracyjnych,
zabawnych elementów charakteryzujących
stan pogody, które umieszcza się na szybie.
W zestawie: słońce, księżyc, 2 chmurki,
tęcza oraz ponad 25 innych obrazów (krople
deszczu, płatki śniegu, gwiazdki, itp.).

Pory roku – zestaw demonstracyjny
Zestaw 4 wielkich drzew reprezentujących każdą z czterech
pór roku (zima reprezentowana jest przez choinkę), na
które można nakładać samoprzyczepne elementy (28
szt.) charakterystyczne dla wiosny, lata, jesieni i zimy
(w tym okresu świąt). Oprócz 28 ruchomych elementów,
dołączone także 4 okienka (puste), na których można
umieszczać napisy (np. pory roku).

Dżdżownicowy
kompostownik
VERMI, 3,5 litra
Ciekawy kompostownik o pojemności 3,5 litra w czerwonym transparentnym kolorze umożliwia umieszczenie w nim złowionych samodzielnie dżdżownic
oraz różnorodnych biodegradowalnych materiałów
wraz z glebą a następnie obserwację fascynującego
procesu zamiany tych odpadków w coraz żyźniejszą
i bogatszą w składniki odżywcze glebę. W trakcie tego
procesu można badać zmiany zachodzące w strukturze gleby, jej pH oraz temperaturę. Kompostownik
składa się z walcowatego pojemnika zewnętrznego
oraz drugiego wewnętrznego wyposażonych w otwory wentylacyjne i drenujące oraz pokrywki. Wymiary:
wysokość 16 cm, średnica 19 cm.

Kompostownik litrowy z rączką, komplet 4
Zestaw 4 przezroczystych kompostowników z rączką (każdy o pojemności 1 litra)umożliwia klasie lub grupie obserwację w tym samym czasie procesu kompostowania różnych
materiałów i ich stopnia biodegradowalności. Możemy np. umieszczać ten sam materiał w kompostownikach wypełnionych czterema różnymi podłożami (stałe, ciekłe, itp.).
Każdy kompostownik składa się z walcowatego pojemnika zewnętrznego oraz drugiego
wewnętrznego (oba przezroczyste) wyposażonych w otwory wentylacyjne i drenujące
oraz pokrywki i rączki. Wymiary kompostowników: wysokość 13,5 cm, średnica 11 cm.

Wielki kompo
stownik
8-litrowy

Duży, klasowy, przezr
oczysty kompostow
nik
(o pojemności 8 litr
ów!) umożliwia cał
ej klasie
lub grupie obserwa
cję procesu kompost
owania
w ciągu dłuższego cza
su, a także rejestrac
ję
oraz omówienie zac
hodzących zmian
w kompostowanym
materiale. Kompost
ownik
składa się z walcowa
tego pojemnika
zewnętrznego oraz
drugiego wewnętrzn
ego
(oba przezroczyste)
wypo
wentylacyjne i drenu sażone w otwory
jące oraz pokrywki.
Wymiary: wysokość
24 cm, średnica 26
cm.

3-komorowy pojemnik z lupami
do biodegradacji

Ciekawa pomoc do obserwacji w czasie procesu biodegradacji różnych
materiałów. Składa się z trzech połączonych ściankami, ale niezależnych
komór z przezroczystego tworzywa z otworami wentylacyjnymi oraz
termometrami. W przednich ściankach wtopione są dodatkowo szkła
powiększające. Wymiary całkowite: 30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość).

Podobne,

ŚWIAT ROŚLIN
i ZWIERZĄT, EKOSYSTEMY

równie ciekawe pomoce
znajdziesz w działach:

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU, REKREACJA
na stronach: 110-115

oraz

na stronach:

37
38
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„Czyste” stanowisko doświadczalne
To czyste stanowisko doświadczalne umożliwi
dziecku w praktyczny i fascynujący sposób (jako
młodemu naukowcowi!) poznawanie środowiska
bez obawy zabrudzenia i narażenia się na wymówki, jak również bez obawy dotykania gołymi rękami rzeczy i organizmów nieznanych, zachęcając je
do „badań”. Przezroczysty pojemnik z tworzywa
o wymiarach dna 35x23 cm jest dwufunkcyjny.
Ma wyjmowane otwory wentylacyjne (umożliwia
uprawę roślin i hodowlę drobnych zwierząt, np.
dżdżownic), w które wymiennie można wsunąć
szczelne rękawice. Przydatne do eksperymentów
przyrodniczych, fizycznych oraz plastycznych!

Segregujemy odpady

interaktywny zestaw demonstracyjny
Celem zestawu jest aktywna nauka celu i sposobu segregacji odpadów. Zestaw
zawiera makiety 3 wielkich koszy-kontenerów na śmieci oraz 36 kolorowych
obrazków-makiet produktów z 3 grup recyklingowych: plastiki, szkło i papier.

Nie niszcz środowiska naturalnego
karty sekwencyjne

Zestaw zawiera 24 karty obrazkowe, które łączy się ze sobą w ciągi zdarzeń
prezentujące w formie obrazkowej przyczyny skutki dla środowiska
określonych działań i zachowań ludzi, w tym dzieci. Karty są
samosprawdzające – prawidłowo ułożone na odwrocie tworzą wzór.

Produkty rolnicze
19 modeli

19 kolorowych modeli produktów
rolnych – owoców i warzyw.
Do nauki i zabawy.

Zdrowe jedzenie na talerzu
34 magnetyczne elementy

Zdrowe produkty żywnościowe 21 kolorowych modeli
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Kolorowe modele wykonane z tworzywa sztucznego przedstawiają zdrowe produkty ze
wszystkich grup żywności (m.in. mleko, ryba, ryż, makaron, jajko, owoce, warzywa,...)
– pomogą w dyskusji i zabawach na temat zdrowego odżywiania się.

Komplet 34 kolorowych, magnetycznych elementów przedstawiających jedzenie
z 5 podstawowych grup piramidy żywieniowej. Na dołączonej, magnetycznej
macie-podkładce na stół można układać różne kombinacje menu wybierając spośród
wszystkich produktów żywnościowych. Dołączony także talerz i sztućce. Wielkość
maty (po której można pisać mazakami ścieralnymi na mokro): 42x30,5 cm.

Model do nauki
higieny jamy ustnej
(miękki)

Model umożliwia prezentację i ćwiczenie
prawidłowych nawyków związanych z higieną
jamy ustnej. Dołączona szczoteczka. Model
jest miękki, przystosowany do nasuwania na
dłoń prezentującego lub ćwiczącego.

Budowa człowieka

kolorowy zestaw magnetyczny

Model zęba trzonowego
z próchnicą, 2-częściowy

Wspaniały zestaw 17 dwustronnych elementów magnetycznych do układania na
tablicy (nie wchodzi w skład zestawu) postaci człowieka w zbliżonej do wzrostu
dziecka wysokości 90 cm. Elementy jednej strony składają się na pełny szkielet
człowieka, a drugiej strony na jego budowę wewnętrzną z widocznymi szczegółami
wszystkich układów (krwionośnego, mięśniowego, trawiennego, ...).

Model powiększony ok. 10-krotnie w stosunku
do naturalnych rozmiarów. Rozkładany na 2 części.
Na podstawie. Wymiary: 19 x 12 x 12 cm.

10x

Przyrząd
do pomiaru
wzrostu
Składany przyrząd,
wykonany z estetycznego
tworzywa sztucznego,
pozwala precyzyjnie mierzyć
i monitorować (zachęcając
dzieci do obliczeń) wzrost
dzieci (do 2 m). Wygodny
do przechowywania
i przenoszenia (specjalna
rączka) – wymiary po
złożeniu: 62x36 cm.

Waga z 2 rodzajami
odważników i szalek
PO ZŁOŻENIU

Waga z dwoma rodzajami transparentnych
szalek: 1) pojemniki o pojemności 1 litra
z podziałką; 2) płaskie, służące także jako
pokrywy poprzednich. W zestawie także
2 rodzaje odważników: metalowe (1x50g,
2x20g, 2x10g, 2x5g, 2x2g, 2x1g) oraz
plastikowe (2x20g, 4x10g, 8x5g). Bardzo
ciekawa pomoc.

Zestaw 54 odważników
układanych pionowo

Okręgi-zbiory, komplet 15

Wygodne odważniki edukacyjne, które można układać pionowo, a każdy rodzaj
odważnika jest innego koloru, co umożliwia także wizualizację działań matematycznych.
W zestawie 20 odważników 1 g, 20x 5 g, 10x 10 g, 4x 20 g; razem 54 sztuki.

15 sztuk plastikowych, składanych okręgów
służących jako zbiory elementów. Średnica okręgów:
25 cm, 3 kolory (po 5 sztuk każdego).
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Owady i pajęczaki
Kolorowe liczmany z tworzywa sztucznego
w postaci małych, kilkucentymetrowych (6-8 cm)
modeli kolorowych owadów i pajęczaków.

Mieszkańcy łąki
Pakiet 72 sztuk kolorowych liczmanów
z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych
mieszkańców łąk, wielkości ok. 5 cm każdy.

Liczmany

Owoce
Pakiet 108 sztuk kolorowych liczmanów
z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych
owoców (długość banana: ok. 6 cm).

Dinozaury
Pakiet 108 sztuk kolorowych liczmanów
z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych
dinozaurów (wysokość najwyższego: ok. 5 cm).
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Zestaw 7 wielkich modeli owadów

Zestaw zawiera wielkie modele
owadów wykonane starannie
z tworzywa sztucznego,
tak aby ułatwić zapoznanie
i oswojenie się z nimi. Modele
przedstawiają: muchę,
biedronkę, pszczołę, motyla,
ważkę, pająka i konika polnego.
Wymiary największego
modelu: 20x12,5 cm.

Zestawy wielkich modeli: Zwierzęta...
...hodowlane – 7 modeli
...oceanów – 6 modeli
...dżungli – 5 modeli
...leśne – 5 modeli

Zestawy wielkich modeli
zwierząt realistycznie
wykonanych z trwałego
tworzywa sztucznego.
(wysokość żyrafy: 33 cm!)

33
cm
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Zestaw do tworzenia
3-wymiarowych
modeli zwierząt
Każdy zestaw zwiera pięknie nadrukowane
elementy z kartonu przedstawiające zwierzęta
(zoo lub dinozaury), które składa się zgodnie
z instrukcją uzyskując trwały, trójwymiarowy
krajobraz z typowymi dla niego mieszkańcami
– zwierzętami. zestaw Zoo składa się z 71
części, a zestaw Dinozaury z 88 części.

Fantastyczne
origami
W tej książeczce znajduję się wszystko
co jest potrzebne do rozpoczęcia wielkiej
przygody z orgiami – praktyczne uwagi
i wskazówki oraz wzory ułatwiające
wykonanie wszystkich zadań. Format:
19,8x26 cm, 64 strony.

Zestawy Origami – Zwierzęta
Zestawy kolorowych papierów do tworzenia niepowtarzalnych
modeli origami wraz z instrukcją. Oferowane zestawy: Zwierzęta
hodowlane, Zwierzęta Afryki, Ptaki, Podwodny Świat, Dinozaury.
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Zestawy modeli
„Cykl życiowy...
...jedwabnika,
...chrząszcza,
...biedronki,
...mrówki,
...motyla,
...żaby”

Zestawy kolorowych modeli z tworzywa
sztucznego przedstawiających cykle życiowe
zwierząt wymienionych obok (chrząszcza
reprezentuje mącznik młynarek). Każdy
zestaw sprzedawany oddzielnie.

Owadzie maski – 3 różne
Realistyczne, kolorowe maski głów trzech owadów (mrówka, szerszeń, modliszka)
do nakładania na twarz, wykonane z trójwymiarowego kolorowego tworzywa
sztucznego, do odgrywania scenek teatralnych oraz ilustrowania opowiadań i baśni.

Owadzie maski – 12 sztuk (3 różne)
4× Zestaw
zawiera cztery sztuki maski każdego rodzaju.

Pacynki na palec:
Pacynki na palec, wielkość około 12 cm, dla dzieci od lat 3.

Maski 6 zwierząt

do samodzielnego dekorowania
Zestaw zawiera 6 wyciętych z mocnego kartonu masek
zwierząt z gumkami do mocowania na twarzy, które
dzieci mogą ostatecznie pomalować i udekorować
według własnego pomysłu i wizji artystycznej. Maski są
dwustronne: po jednej stronie na maskach czarną kreską
naszkicowano szczegóły, druga strona jest czysta. Na
maskach przedstawiono głowy następujących zwierząt:
pies, kot, koń/jednorożec, słoń, królik, smok.

Teatrzyk na drzwi

ruda wiewiórka
świnka

kret

Niezwykle praktyczny i łatwy do przechowywania
teatrzyk do zawieszenia na drzwiach za pomocą
załączonego drążka rozporowego – można go zawieszać
w otworach drzwiowych różnej szerokości. W każdej
chwili można go wyjąć i zacząć świetną zabawę. Wielkość
teatrzyku: 67x147 cm. Dla dzieci od 3 roku życia.

jeż
ślimak
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Zestaw kreatywny na cały rok
(323 elementy)
Zestaw przepięknych, profesjonalnie przygotowanych materiałów
plastycznych dla dzieci do wykorzystania przez cały rok
szkolny do wykonywania różnych prac plastycznych,
w różnych technikach. Składa się z 323 elementów
i zawiera różne gatunki, formaty i faktury papieru
do prac wykonywanych w wielu technikach,
tj. ponad 10 rodzajów kolorowych papierów
w arkuszach: 10x10 cm, 20x29 cm, 20x35 cm,
tęczowe, przezroczyste, bibułkowe,
falowane, listowe, origami, a także
kolorowe sznureczki oraz plastikowe oczy.

Zestaw kolorowych papierów
imitujących skóry zwierząt

10
Zestaw 10 dwustronnie zadrukowanych
papierów imitujących skóry
i futra zwierząt (tygrys, zebra, gepard,
dalmatyńczyk, krowa, wąż) o gramaturze
300 g/ m2 (karton). Duży rozmiar arkuszy:
50x70 cm. Dzieci mogą je wykorzystać
do robienia przeróżnych ozdób, takich jak
ramki, maski, podstawki itp.

9
Zestaw 9 dwustronnie zadrukowanych
papierów imitujących skóry i futra
zwierząt (m.in. tygrys, zebra, gepard,
krowa) o gramaturze 300 g/ m2
(karton). Rozmiar arkuszy: 25x35 cm.
Dzieci mogą je wykorzystać do robienia
przeróżnych ozdób, takich jak ramki,
maski, podstawki itp.

Zestaw papierów „Natura”

Komplet 40 arkuszy papieru z pięknymi, pełnokolorowymi
nadrukami natury: kora drzewa, liście, trawa, itp. Po 4 arkusze każdego z 10 wzorów. Świetne do prac plastycznych
związanych z tematyką środowiska.

Teczka
kolorowych
papierów

Zestaw zawiera kolorowe arkusze papieru
w 7 kolorach (około 10 kartek każdego koloru).
Można wykorzystywać je do wycinania, klejenia,
składania, a także nadrukowywania w drukarkach
komputerowych lub na kserokopiarce.

Zestaw 10

kolorowych arkuszy filcu
10 arkuszy filcu w różnych kolorach, każdy
o wymiarach 20x30 cm, do cięcia, zszywania,
klejenia i szycia, czyli tworzenia zabawek,
kart, naszywanek i mnóstwa innych prac...

Wielki całoroczny zestaw kreatywny
Zestaw pięknych, profesjonalnie wybranych 107 elementów do prac wykonywanych w wielu
technikach, w tym: kolorowe papiery i kartony (różne gatunki, formaty i faktury) w arkuszach
od 10x10 cm do 25x35 cm, filce, sznureczki, tęczowe, karbowane, transparentne, folie
metaliczne i samoprzylepne, plastikowe oczy itp. Całość w pudełku z plastikową rączką oraz
instrukcją i przykładowymi pracami na odwrocie (aniołek, dynia, zajączek, kogut).

Kreatywny kuferek...
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... na Boże Narodzenie

... na cały rok

... Wiosna/Wielkanoc

Zestaw składa się ze 110 elementów, w tym: kolorowe papiery i kartony, holograficzne, opalizujące, tęczowe, karbowane, transparentne, z bałwankami, folia metaliczna, szenila,
tkane paski, plastikowe oczy, gwiazdki itp. Całość w pudełku
z plastikową rączką oraz instrukcją i przykładowymi pracami
na odwrocie (np. Święty Mikołaj, aniołek).

Zestaw składa się ze 110 elementów, w tym: kolorowe
papiery i kartony, tęczowe, karbowane, transparentne, folia metaliczna, szenila, tkane paski , plastikowe
oczy itp. Całość w pudełku z plastikową rączką oraz instrukcją i przykładowymi pracami na odwrocie (księżyc, aniołek, strach na wróble).

Zestaw składa się ze 110 elementów, w tym: kolorowe papiery i kartony (gramatura od 20 do 300 g/m2), cieniowane, tęczowe, prześwitujące, w paski, w kropki, tkane paski,
itp. Całość w pudełku z plastikową rączką oraz instrukcją
i przykładowymi pracami na odwrocie (np. pudełko z kurczaczkiem i jajkami).

Zestawy
pędzli
Klej wielozadaniowy
w sztyfcie
Klej do papieru, brystolu, fotografii, filcu,
tkanin itp. W sztyfcie (10 g). Nie zawiera
rozpuszczalników, zmywalny wodą.

Palety do farb, komplet 10

Farby plakatowe tempera

Zestaw 10 palet do wyciskanych farb ich mieszania.
Każda paleta wielkości 23x15,5 cm z 6 zagłębieniamimiseczkami. Wykonane z białego, trwałego tworzywa,
wygodne do przechowywania, z dwoma otworami
pośrodku do przenoszenia.

różne kolory (1 litr)

Farby plakatowe tempera w plastikowych butelkach o pojemności 1000 ml
charakteryzują się wysoką zawartością barwnika i mogą być rozcieńczane z wodą
i mieszane z innymi kolorami. Łatwo rozprowadzają się i doskonale kryją malowaną
powierzchnię. Kolory są żywe i intensywne. Do stosowania na różnych powierzchniach:
papierze, tekturze, drewnie, szkle, glinie. Nadają się do tworzenia dekoracji oraz
wielowarstwowego nakładania. Zmywalne z większości tkanin. Do wyboru różne kolory.

PLANSZE EDUKACYJNE:
Na planszach znajdują się zdjęcia i rysunki, ciekawe
fakty z życia zwierząt oraz informacje o środowiskach
występowania. Format: 32,5x48 cm.

Płazy i gady 13 barwnych plansz przedstawia płazy i gady żyjące w Polsce.
Ssaki I 11 barwnych plansz przedstawia 40 najważniejszych krajowych gatunków tych zwierząt.
Ssaki II 11 barwnych plansz przedstawia ssaki żyjące w Polsce.
Ssaki III 11 barwnych plansz przedstawia ssaki żyjące w Polsce.
Ssaki IV 11 barwnych plansz przedstawia ssaki żyjące w Polsce.

Mango:

AUDIO CD
z GŁOSAMI
PTAKÓW
ZNAJDZIESZ NA STRONIE:
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Przygoda z pogodą
Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 lat. Dzięki swojej formule pozwala dzieciom
przekazać podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych zjawisk przyrody. Program przynosi odpowiedzi na najprostsze pytania
– skąd biorą się chmury, jak tworzą się tęcze, czy dlaczego pada deszcz? W ramach zabawy uczestnik odwiedza stację meteorologiczną
i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe. Gra opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka w magicznym
świecie. Gracz zostaje pilotem samolotu i u boku innych bohaterów wyrusza w pełną przygód podróż. Nośnik: CD.

Przygoda w kosmosie
Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 lat. Przynosi odpowiedzi na najprostsze pytania
– dlaczego gwiazdy świecą, dlaczego Księżyc zmienia kształt, czym jest spadająca gwiazda. W ramach zabawy uczestnik zdobywa
wiedzę o najważniejszych zjawiskach astronomicznych i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe oraz odwiedza stację
kosmiczną. Gra opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka w magicznym świecie. Gracz zostaje pilotem statku
kosmicznego i u boku innych bohaterów wyrusza w pełną przygód podróż. Aby misja zakończyła się sukcesem, jej uczestnik musi
zdobywać wiedzę o Układzie Słonecznym, stając jednocześnie w obliczu najróżniejszych wyzwań. Nośnik: CD.

Przygoda na Ziemi
Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 lat. Przynosi odpowiedzi na najprostsze pytania –
w jaki sposób powstają góry, skąd biorą się kamienie szlachetne i dlaczego dochodzi do erupcji wulkanów? W ramach zabawy uczestnik zdobywa wiedzę o najważniejszych zjawiskach geologicznych i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe oraz odwiedza
stację meteorologiczną. Gra opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka w magicznym świecie rządzonym przez złego
czarnoksiężnika Hocus Pocus'a. Nośnik: CD.
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Teraz, oba filmy na jednej płycie!
Filmy DVD:

Dzik Ryjo

Animowany, zabawny film o lesie dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
W lesie pojawia się nowy lokator – dzik o wdzięcznym imieniu Ryjo. Przywędrował spod Suwałk, choć
wszystkie zwierzęta myślą, że z dalekiego miasta Rio
de Janeiro w Brazylii. Dzieci za sprawą filmu zdobędą
wiedzę na temat pracy leśnika, poznają leśne zwierzęta oraz bogactwo lasu. Długość filmu: 12’07”.

Leśna wycieczka
Animowany film edukacyjny o lesie dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Leśne zwierzęta mają niemały kłopot. Po wizycie
w lesie ludzi została sterta śmieci i strach, że uciążliwi
turyści znów wrócą, będą hałasować, palić ogniska,
niszczyć młode drzewka i zakłócać spokój. Postanawiają wspólnie napisać książkę dla dzieci, w której
uczą ich właściwego zachowania i szacunku do lasu,
jego mieszkańców i przyrody. Długość filmu: 8’16”.

Księga origami
Z serii „Dziecko to potrafi”. Ten kolorowy przewodnik krok po kroku odsłania techniki
artystycznego składania papieru – origami. Począwszy od najprostszych zadań,
poradnik stopniowo prowadzi do bardziej skomplikowanych form, każdą czynność
przejrzyście ilustrując zdjęciami i objaśniając czytelnymi komentarzami.

Księga pomysłów
Z serii „Dziecko to potrafi”. Książka przedstawia wiele pomysłów bogato ilustrując
je kolorowymi rysunkami i zdjęciami. Materiał do książki został opracowany
przez doświadczonych pedagogów i artystów plastyków. Wszystkie wzory zostały
wypróbowane w pracowniach plastycznych na zajęciach w grupach.

Seria kolorowych zeszytów MŁODY OBSERWATOR
PRZYRODY powstała, by ułatwić dzieciom poznanie
i pokochanie polskiej przyrody. Podpowiada, jak
zainteresować dziecko otaczającym nas środowiskiem.
Format: 21x30 cm, 32 strony.

Nad brzegiem morza

Ten zeszyt przedstawia wybrzeże Bałtyku.

Park

Ten zeszyt zapoznaje dziecko ze środowiskiem parku.

Co w trawie piszczy?

Ten zeszyt przedstawia małe zwierzątka i rośliny żyjące
w trawie i zaroślach. Uświadamia dziecku, że świat
drobnych stworzeń jest niezwykle różnorodny.

Co wiosną kwitnie w lesie?

Podnieś z ziemi i zrób

– prace z materiałów znalezionych w lesie,
na łące lub na plaży
Książka jest zbiorem pomysłów na prace wykonane z naturalnych materiałów, takich
jak: kamienie, patyki, suche liście, szyszki, piach, muszle, pióra, bursztyny, pestki i wiele
innych. Wszystkie te przedmioty mogą nabrać niesamowitego kształtu i znaczenia,
mogą zamienić się w zwierzęta, rośliny, stworki lub pejzaże. Książka uczy szacunku do
przyrody, gdyż do prac wykorzystywane są wyłącznie elementy podniesione z ziemi
(a nie na przykład zerwane z drzewa liście, gałązki).

Chodźcie, pobawimy się!

Wielka księga klasycznych gier i zabaw

Książka zawiera propozycje gier i zabawy na powietrzu i w pomieszczeniu podzielonym
na czternaście kręgów tematycznych. Format: 145x205 mm, stron: 176.

Książka zawiera pomysły zabaw, które zapraszają do ruchu na świeżym powietrzu,
np. klasy, kości, splatanie nici itp. Objętość 144 strony, oprawa twarda.

Quiz przyrodniczy
Quiz zawiera zagadki przyrodnicze w formie wierszyków. Wiek
graczy: >6 lat, liczba graczy: 2-4. Skład: 100 kart z zagadkami,
plansze do gry, 4 pionki, 2 okrągłe żetony.

LOTTO misie i rysie – loteryjka
Loteryjka obrazkowa, której bohaterami są zwierzęta. Wiek graczy:
3-6 lat, liczba graczy: 1-4, wymiary: 183x111x36 mm. Skład: 24
małe obrazki, 4 duże tablice, instrukcja.

Układanka magnetyczna – zoo
Idziemy nad rzekę
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Książeczka z serii: Odkrywam świat
przyrody. Wyprawa nad rzekę lub
strumień to zawsze wielka przyjemność.
W wodzie i w jej pobliżu dzieje się
mnóstwo ciekawych rzeczy: Można
obserwować zwierzęta i podziwiać
przeróżne rośliny. Format: 16,8x24 cm,
47 stron, dołączona lupka.

Zabawka magnetyczna. Na planszy w formacie 40x30 cm można
umieścić zestaw zwierząt magnetycznych: żyrafę, sępa, słonia,
zebrę, lwa, hipopotama, strusia itd. Wiek graczy: >5 lat, liczba
graczy: 1-2. Skład: 11 magnetycznych figurek, 2 plansze.

Pory roku – loteryjka
Loteryjka obrazkowa, która utrwala wiedzę dzieci o zmianach
zachodzących w przyrodzie w ciągu roku. Każdy gracz ma okulary
i jest inną porą roku. Dotykiem znajduje element pasujący
do swojego obrazka. Wiek graczy: 3-7 lat, liczba graczy: 1-4,
wymiary: 272x189x36 mm

Eko-Gra
„Chroń środowisko!”
Gra – w przyjemny, zabawowy sposób – zwiększa świadomość
ekologiczną dzieci poprzez wskazanie konkretnych przykładów
oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia wody. Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Gra
dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość:
plansza do gry, 4 Eko-ludziki, kostka do gry.

Gra Eko-Bingo

Eko-Domino

Gra zachęca dzieci – w przyjemny, zabawowy sposób – do
bardziej ekologicznego stylu życia. Zwiększa ich świadomość ekologiczną zwracając uwagę na takie sprawy jak
recykling, oszczędzanie energii i wody oraz pozyskiwanie
energii ze źródeł odnawialnych. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: 4 plansze do gry, 39 kolorowych 2-stronnych kart.

Domino, którego duże elementy-pary układa się na zasadzie puzzli (samosprawdzające). Celem gry jest zwiększenie świadomości ekologicznej graczy
i pokazanie im jak można uniknąć szkodliwych dla środowiska zachowań.
Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: 48 kolorowych elementów obrazkowych układanych w samosprawdzające pary.
Gra – w przyjemny, zabawowy sposób –dzieci poprzez wskazanie konkretnych przykładów oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania
zużycia wody. Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej.

EKO Dom i Ogród – zestaw interaktywny

Ciężarówka: Sortowanie i recykling
– zestaw interaktywny
Zestaw składa się z wielkiej realistycznej śmieciarki z sortownikami odpadów wykonanej
z kolorowego polipropylenowego arkusza (do samodzielnego złożenia) oraz 50 płytek
z kolorowymi ilustracjami sortowanych obiektów, które na co dzień wyrzucamy w domach.
Dodatkowo dołączonych jest 5 pustych płytek do samodzielnego opracowania. Karty, tak jak
rzeczywiste odpady wsuwa się do odpowiednich otworów w śmieciarce symulując w ten sposób
prawidłowy proces sortowania. Wymiary: długość 31,5 cm, szerokość 17,5 cm, wysokość 17 cm.
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Bardzo ciekawa pomoc dydaktyczna do samodzielnego montażu składająca się z elementów
domu i ogrodu przyjaznego dla środowiska. Całość wykonana jest z uplastycznionego,
sztywnego materiału. Specjalnie zaprojektowane karty z ilustracjami (50 sztuk) wsuwa się
do specjalnych otworów eko-domu (np. poszczególnych pokoi) tam, gdzie dany obiekt lub
urządzenie powinno być zamontowane lub wykorzystywane. Na kartach znajdują się również
obiekty, które nie powinny się nigdy znaleźć w domu przyjaznym dla środowiska. Cały zestaw
ma pomóc dzieciom zrozumieć ideę eko-domu i ogrodu oraz zachęcić do dyskusji na temat
jego funkcji. Dodatkowo dołączonych jest 5 pustych płytek do samodzielnego opracowania.

• METALI • PLAST

IKU •

SZKŁ
A•

Każdy zestaw
(5 różnych) składa się z 13 kolorowych zmywalnych kart,
wykonanych z trwałego, sztywnego kartonu, przedstawiających pełny cykl życia danego
materiału oraz sposób jego recyklingu. Etapy przedstawione na kartach mają zachęcić do dyskusji, a dołączone
dodatkowe 2 puste karty zachęcić do przedstawiania własnych pomysłów. Wymiary każdej karty-płytki: 21 x 19,5 cm.

WE
ŁNY

77

GENETYKA
GENETYKA

pakiet 28 foliogramów z opisami i kartami pracy
Pakiet 28 kolorowych foliogramów (na rzutnik) w formacie ca. A4, zawierających
łącznie ponad 130 wspaniale kolorowych fotografii i starannych rysunków (na jednej
folii znajduje się kilka zdjęć/rysunków związanych tematycznie).
Foliogramy zawarte w pakiecie przedstawiają:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Grzegorz Mendel – twórca genetyki klasycznej
Dziedziczenie cech dominujących i recesywnych według praw Mendla
Dziedziczenie jednogenowe z dominacją niezupełną
Oprócz
Prawo niezależnego dziedziczenia cech
opisów na każdym
Krzyżowanie testowe (wsteczne)
foliogramie, do każdego z nich
Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią
dołączony jest tekst z omówieniem danego
Mitoza
tematu oraz karty zadaniowo-sprawdzające (do
Mejoza
powielania). Genetyka i kierunki jej rozwoju to temat,
Chromosom – Chromatyda – DNA
z którym trudno się obecnie nie spotkać w codziennym
Struktura DNA
życiu. Warto rozumieć o co spierają się zwolennicy
Cykl komórkowy i replikacja DNA
i przeciwnicy wdrażania w życie niektórych wyników badań
Biosynteza białka
genetycznych. Warto wiedzieć, na które z nich - szczególnie
Trawienie i biosynteza białek u zwierząt
z zakresu medycyny - niektórzy z nas czekają z niecierpliwością.
Dziedziczenie grup krwi i czynnika Rh
Podstawowa wiedza z zakresu genetyki jest dzisiaj niezbędna
Dziedziczenie płci
każdemu wykształconemu człowiekowi. W trakcie jej
Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią: daltonizm
zdobywania można się m.in. dowiedzieć dlaczego dzisiejsze
Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią: hemofilia
bydło domowe w niczym nie przypomina swoich
Mutacja genu u człowieka: PKU (fenyloketonuria)
„smukłych” przodków, ale też dowiemy się, że groźnie
Trisomie
brzmiące hasło ‚zmienność modyfikacyjna
Mutacja genomu w hodowli pszenicy
u roślin i zwierząt’ to naturalny ich
Mutacje chromosomów u człowieka
sposób na przetrwanie.
Choroby dziedziczne wywołane mutacjami genowymi
Diagnostyka prenatalna
Badania nad bliźniętami
Modyfikacje u roślin i zwierząt
Promienie UV zmieniają materiał genetyczny
Hodowla – sterowane dziedziczenie
Insulina i jej przygotowanie technikami inżynierii genetycznej

Model DNA
ekonomiczny
Kolorowy model łańcucha
DNA o wysokości 48 cm.
Do samodzielnego montażu,
rozbieralny. Prezentuje także
proces replikacji DNA.

Modele DNA

y DNA.
Czytelne, kolorowe modele helis
można
Modele samosprawdzalne – nie
iny z guaniną).
tym
(np.
d
zasa
czyć
połą
nie
błęd
łego
Modele wykonane z bardzo trwa
ie. Modele
tworzywa sztucznego, na podstaw
ia m.in.
żliw
umo
co
ć,
łada
rozk
i
dać
skła
można
.
DNA
ji
ikac
repl
esu
demonstrację proc

25 cm

45 cm

Model RNA / biosynteza białek, mały/duży
Czytelny, kolorowy model łańcucha RNA składającego się z 4 trypletów zasad (model mały) lub
8 trypletów zasad (model duży). Model samosprawdzalny – nie można błędnie połączyć zasad.
Model wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego. Model można składać i rozkładać, co
umożliwia m.in. prezentację procesu biosyntezy białek, jak również przedstawienie wszystkich
64 trypletów zasad, choć nie wszystkie jednocześnie.
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podstawowy

duży

12 par nukleotydów
(1 skręt helisy)

22 pary nukleotydów
(2 skręty helisy)

PLANSZE ŚCIENNE z drążkami:
Duże (demonstracyjne), wyraźne plansze z drążkami do zawieszania (zwijane). Treść
bardzo starannie opracowana, z dużą dbałością o pełną poprawność merytoryczną.
Wymiary każdej planszy: 84 x 118 cm.

Budowa komórki człowieka
Mejoza
Mitoza

MODELE CHEMICZNE
Zestawy
podstawowe...
...do budowy struktur chemicznych
Zestaw zawiera 48 modeli pierwiastków, takich
jak wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka,
oraz 3 rodzaje łączników (razem 62 sztuki)
symbolizujących różne typy wiązań.

Zestaw grupowy „Struktury kryształów”
Zestaw zawiera 262 modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C,
O, S, fluorowce, metale) oraz 222 modeli wiązań atomowych. Z elementów
zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.:
diament, grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurcyt, struktury
jonowe, lód. Poniższy zestaw charakteryzuje się małą wielkością modeli
atomów, ale dużą ich ilością w zestawie, co umożliwia budowanie bardzo
dużych modeli. Dołączona szczegółowa instrukcja.

...do biochemii

Zestaw przeznaczony do budowy podstawowych
struktur biochemicznych. Zawiera 72 modele
atomów: węgiel (2 rodzaje), tlen (2 r.), wodór (2 r.),
azot (3 r.), siarka, fosfor oraz 40 sztuk łączników
(modeli wiązań międzycząsteczkowych).

Modele:

1

Model chlorku sodu
Model składa się z 36 atomów i 80 łączników. Model
można składać i rozkładać wg załączonej instrukcji.

2

4

Model fluorku wapnia
Model składa się z 30 atomów i 40 łączników.
Model nie rozkładany.

3

5

6

1 polichlorku winylu Model składa się z 30 atomów i 30 łączników. Model można składać
2 siarki Model składa się z 24 atomów siarki i 24 łączników. Z elementów tych można budować różne postaci siarki, w tym 3 różne molekuły S8. Dołączona instrukcja opisuje i pokazuje na fotografiach etapy konstrukcji.

3 nylonu Model (6,6; 2 monomery) składa się z 76 atomów i 76 łączników. Można go składać i rozkładać
(według dołączonej instrukcji).

Model cząsteczki mydła
Model składa się z 56 atomów i 57 łączników. Model można
składać i rozkładać (dołączona instrukcja).

Model cząsteczki detergentu
Model składa się z 52 atomów i 53 łączników. Model można
składać i rozkładać wg dołączonej instrukcji.

4 kalcytu Model składa się z 66 atomów i 93 łączników (2 rodzaje). Model nie jest rozkładany.
5 kwarcu Model składa się z 38 atomów i 42 łączników. Model można składać/rozkładać.
6 lodu Model (35 cząsteczek wody) składa się ze 105 atomów połączonych dwoma rodzajami łączników.
Model można składać i rozkładać.

Plansza 2-stronna: Układ okresowy pierwiastków

Modele:

składa się z 4 warstw utworzonych z 30 atomów
diamentu Model
węgla i 40 łączników. Model można składać/rozkładać
według dołączonej instrukcji.

grafitu

Model składa się z 3 warstw utworzonych z 45 atomów
węgla i 67 łączników (2 rodzaje). Model można składać
i rozkładać zgodnie z dołączoną instrukcją.

fulerenu

Model składa się z 60 atomów węgla i 90 łączników. Model można składać i rozkładać.

Informacje przedstawione na dwóch stronach planszy uzupełniają się. Układ okresowy ze zdjęciami na 1. stronie zawiera
następujące informacje: symbol chemiczny, nazwę, masę i liczbę atomową, charakter chemiczny i stan skupienia oraz rok
odkrycia pierwiastka chemicznego. Na stronie 2. widoczne: symbol chemiczny, nazwę, masę i liczbę atomową, charakter
chemiczny i stan skupienia pierwiastka, konfigurację elektronową, wartość elektroujemności i energii jonizacji, stopień
utlenienia, tabelę z najważniejszymi właściwościami fizykochemicznymi. Wymiary planszy: 159 x 116 cm.

Powyższe zestawy i modele służą do budowy i prezentacji struktur molekularnych. Wielkość elementów (duże modele atomów) umożliwia łatwą i dobrą demonstrację małych i dużych
modeli struktur, jak również pracę własną uczniów. Zróżnicowane kolory i dobrze dobrana ilość elementów to dodatkowy atut przy budowie wielu struktur (porównywanie) lub dużego
modelu skomplikowanej struktury (całkowity obraz). Do każdego zestawu dołączona jest instrukcja montażu z przykładami struktur jakie można zbudować z elementów zestawu.
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ANATOMIA CZŁOWIEKA
i HIGIENA

170
cm

Model szkieletu człowieka,
wielkość naturalna,
na podstawie

Szkielet człowieka (model), naturalnej wielkości, na
stojaku z kółkami. Starannie wykonany z bardzo trwałego
tworzywa sztucznego. Czaszkę (żuchwa ruchoma)
i kończyny można odłączać. Wysokość: 170 cm.
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MODELE

NIEMIECKIE

Model szkieletu człowieka,
wersja rozszerzona
Szkielet człowieka (model), naturalnej wielkości, na stojaku z kółkami.
Starannie wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego. Czaszkę
(żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Dodatkowe elementy to:
zaznaczone kolorem początki i przyczepy mięśni, elastyczne więzadła
stawowe, elastyczny kręgosłup, widoczne nerwy rdzeniowe i tętnice
kręgowe, “wypadnięty dysk” (dyskopatia) pomiędzy trzecim i czwartym
kręgiem lędźwiowym. Pozwala demonstrować naturalne ruchy
i postawy człowieka. Wysokość 170 cm.

Model elastyczny
kręgosłupa ludzkiego
Model kręgosłupa ludzkiego naturalnej wielkości
(74 cm), do zawieszania i prezentacji w rękach
(model elastyczny!). Model zawiera miednicę
i kość potyliczną, “wypadnięty dysk” między
trzecim i czwartym kręgiem lędźwiowym, nerwy
rdzeniowe, tętnicę szyjną (kręgową). Pozwala
demonstrować naturalne ruchy. Wieszak widoczny
na zdjęciu nie wchodzi w skład modelu!

Model
szkieletu człowieka

1/2 wielkości naturalnej

Szkielet człowieka (model - łącznie 200 kości,
ruchoma żuchwa), 1/2 naturalnej wielkości,
na stojaku. Wykonany z bardzo trwałego
tworzywa sztucznego. Wysokość: 85 cm.

MODELE

NIEMIECKIE

Modele
sześciu kręgów,
na podstawie

Szkielet ludzki

18 zdjęć rentgenowskich

Komplet 18 zdjęć rentgenowskich składających się na pełny
szkielet młodego człowieka wzrostu ok. 150 cm. Zdjęcia wykonane
są na transparentnych, giętkich i cienkich płytkach plastikowych
– można je więc demonstrować także na podświetlanym
szklanym stole lub na rzutniku pisma! Wymiary: 19 x 12 x 12 cm.

Naturalnej wielkości modele sześciu kręgów
ludzkich: kręg szczytowy + inny kręg szyjny,
kręg obrotowy, 2 kręgi piersiowe z krążkiem
międzykręgowym, kręg lędźwiowy.

ZAKRES
RUCHU

Modele stawów, ruchome,
wielkość naturalna

Modele stawów człowieka
z przekrojami podłużnymi
Ruchome, zmniejszone (1/2 naturalnej wielkości) modele stawów, biodrowego, kolanowego, łokciowego i ramiennego, umieszczone na stojakach wraz z przekrojami podłużnymi.

Naturalnej wielkości, ruchome modele stawów
– biodrowego, kolanowego, łokciowego i ramiennego
– z mięśniami, na stojakach. Sprzedawane indywidualnie.

Mini-modele 3 stóp ludzkich
Zmniejszone modele stóp: prawidłowej, płaskiej, wydrążonej.
Wymiary każdego modelu: 6 x 12 x 4,5 cm.

Model budowy wewnętrznej kości
Model powiększony 80-krotnie w stosunku do naturalnych rozmiarów.
Prezentuje szczegóły budowy wewnętrznej kości ludzkiej, zarówno w przekroju
podłużnym, jak i poprzecznym. Na podstawie. Wymiary: 26 x 19 x 14,5 cm.

Model czaszki ludzkiej, 3-częściowy
Model czaszki ludzkiej naturalnej wielkości, rozkładany (3 części), ruchoma żuchwa.
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PLANSZE ŚCIENNE z drążkami

200
cm

Szkielet człowieka
przód

Szkielet człowieka
tył

Duże (demonstracyjne), wyraźne plansze z drążkami do zawieszania
(zwijane). Treść bardzo starannie opracowana, z dużą dbałością
o pełną poprawność merytoryczną.

84 x 118
cm

Duże (demonstracyjne), wyraźne plansze z drążkami
do zawieszania (zwijane). Treść bardzo starannie
opracowana, z dużą dbałością o pełną poprawność
merytoryczną. Wymiary każdej planszy: 84 x 118 cm.

Tułów człowieka z narządami wewnętrznymi
Narządy oddychania człowieka
Układ pokarmowy człowieka
Tkanki mięśniowe człowieka
Nerka ludzka i jej budowa
Budowa skóry człowieka
Budowa kości człowieka
Obieg krwi u człowieka
Budowa oka ludzkiego
Przykłady bakterii
Układ limfatyczny

Oko człowieka Ucho człowieka
Plansza o wymiarach 52 x 75 cm
prezentuje budowę oka ludzkiego
oraz jego działanie
(narząd wzroku).

Plansza o wymiarach 52 x 75 cm
prezentuje budowę ucha ludzkiego
oraz jego działanie (narząd
słuchu i równowagi).

Stojak do zawieszania
plansz/map, na kółkach
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Stojak do zawieszania plansz i map, metalowy, biały, na podstawie
z kółkami. Wygodny i estetyczny. Wysokość regulowana do wys. ok. 200 cm.

Budowa człowieka

kolorowy zestaw magnetyczny
Wspaniały zestaw 17 dwustronnych elementów magnetycznych do układania na
tablicy (nie wchodzi w skład zestawu) postaci człowieka w zbliżonej do wzrostu
dziecka wysokości 90 cm. Elementy jednej strony składają się na pełny szkielet
człowieka, a drugiej strony na jego budowę wewnętrzną z widocznymi szczegółami
wszystkich układów (krwionośnego, mięśniowego, trawiennego, ...).

Model tułowia ludzkiego z głową
12-częściowy, wielkość naturalna

87
cm

Model tułowia ludzkiego naturalnej wielkości, wykonany z bardzo
trwałego tworzywa sztucznego,
bez określenia płci. Wyjmowane
następujące części: 2 połówki
głowy, 2 płuca, 2-częściowe
serce, żołądek, wątroba z pęcherzykiem żółciowym, jelita (dwie
części), przednia część nerki.

Model tułowia ludzkiego z głową,

11-częściowy, 1/2 wielkości naturalnej

MODEL

NIEMIECKI

Model tułowia ludzkiego (1/2 naturalnej wielkości) wykonany z bardzo
trwałego tworzywa sztucznego, bez określenia płci. Wyjmowane części:
2 połówki głowy, połówka mózgu, 2 płuca, 2-częściowe serce, żołądek,
wątroba z pęcherzykiem żółciowym, jelita. Wysokość modelu: 50 cm.

Przekrój boczny
głowy ludzkiej,
model reliefowy

Reliefowy model wielkości naturalnej,
przytwierdzony do tablicy, prezentują
cy
szczegóły budowy wewnętrznej głowy
człowieka. Wymiary: 26 x 33 x 5 cm.

Układ krążenia człowieka
model reliefowy, ogólny

Kolorowy, zmniejszony model reliefowy układu krążenia
człowieka, przytwierdzony do tablicy. Dobrze widoczne
główne elementy układu. Wysokość: ok. 100 cm.

Układ pokarmowy człowieka

zestaw modeli na tablicy, podstawowy

Zestaw kolorowych modeli naturalnej wielkości przytwierdzonych
do tablicy. Dobrze widoczne główne elementy układu, otwarte
m.in.: żołądek, dwunastnica, jelito ślepe. Wysokość: ok. 94 cm.

Modele żołądka człowieka
Naturalnej wielkości. Rozkładany na dwie
części (przednia ściana zdejmowalna).
Widoczna budowa wewnętrzna ściany
żołądka oraz nerwy i naczynia. Na stojaku.
Wymiary: 25 x 22 x 12 cm.

z ow
Pasożyty jelitowe, cz. I

rzodz
e nie m

1/2 naturalnej wielkości. Prezentuje budowę
wewnętrzną żołądka oraz zmiany patologiczne
związane z nieżytami żołądka (różne stadia).
Na stojaku. Wymiary: 14 x 10 x 17 cm.

2-częściowy

Zdrowe jedzenie na talerzu
Model nerki ludzkiej
z nadnerczem,

dwuczęściowy

Naturalnej wielkości. Po rozłożeniu
prezentuje budowę wewnętrzną nerki.
Na stojaku. Wymiary: 20 x 12 x 12 cm.

34 magnetyczne elementy

Komplet 34 kolorowych, magnetycznych elementów
przedstawiających jedzenie z 5 podstawowych grup piramidy
żywieniowej. Na dołączonej, magnetycznej macie-podkładce
na stół można układać różne kombinacje menu wybierając
spośród wszystkich produktów żywnościowych. Dołączony
także talerz i sztućce. Wielkość maty (po której można pisać
mazakami ścieralnymi na mokro): 42x30,5 cm.

Pasożyty jelitowe, cz. II
Plansze ścienne z drążkami, 84 x 118 cm.
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Stetoskop uczniowski
Stetoskop uczniowski przeznaczony tylko do
celów edukacyjnych (rozmiar dziecięcy. Pozwala
na "osłuchanie" własnego serca lub wnikliwsze
wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody.

Model serca ludzkiego,

Model
serca ludzkiego dwuczęściowy

Model serca człowieka rozkładany na dwie części,
na podstawie. Wymiary: 15x14x17 cm.

Model serca naturalnej wielkości; rozkładany na 2 części
(zdejmowana przednia ściana) – widoczne komory i pozostałe
elementy. Na podstawie. Wymiary: 19 x 12 x 12 cm.

dwuczęściowy, podstawowy

Model serca ludzkiego
pompowany
Model demonstruje kierunki przepływu
(pompowania) krwi. Na ramce z pomką. Dołączona
instrukcja (także montażu). Wymiary: 25 x 6 x 32 cm.

Model procesu
stwardnienia tętnic,
2-częściowy
Rozkładany na dwie części (przekrój podłużny). Widoczne
4 fazy procesu stwardnienia tętnic (aż do całkowitego
zablokowania tętnicy). Dodatkowo, dołączone dwa
fragmenty przekroju poprzecznego tętnicy (różne stadia
stwardnienia). Na stojaku. Wielkość: 15 cm.

Model oka ludzkiego, 5x, 6-częściowy
Powiększony 5-krotnie w stosunku do naturalnych rozmiarów. Rozkładany na
6 części: błonę twardówkową (2), błonę naczyniówki oka (2), ciecz szklistą,
soczewkę. Na stojaku. Wymiary: 13 x 14 x 21 cm.

Model oka ludzkiego, 3x,
6-częściowy, podstawowy

Powiększony 3-krotnie w stosunku do naturalnych rozmiarów.
Rozkładany na 6 części: błonę twardówkową (2), błonę naczyniówki
oka (2), ciecz szklistą, soczewkę. Na stojaku. Wymiary: 9 x 9 x 15 cm.

1,5x
Model ucha powiększony
1,5-krotnie w stosunku
do naturalnej wielkości,
z przekrojem ucha
wewnętrznego – widoczne
wszystkie jego istotne
elementy. Na podstawie.
Wymiary: 14 x 10 x 15 cm.

Modele ucha ludzkiego:
Model oka ludzkiego w oczodole, 3x, 7-częściowy
Powiększony 3-krotnie w stosunku do naturalnych rozmiarów. Rozkładany na 6 części tak jak modele obok, lecz
dodatkowo pokazany nerw wzrokowy w naturalnej pozycji oraz część oczodołu. Na stojaku. Wymiary: 18 x 26 x 19 cm.

3x,

4-częściowy
model podstawowy
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Model ucha powiększony 3-krotnie w stosunku do naturalnej wielkości;
z przekrojem ucha wewnętrznego – widoczne jego elementy: błona bębenkowa
z młoteczkiem, kowadełko oraz błędnik. Na podstawie. Wymiary: 34 x 16 x 19 cm.

Przekrój skóry ludzkiej
i jej elementów
Model zawiera 4 elementy-przekroje prezentujące
z dużą dokładnością mikroskopową strukturę skóry:
1-2) przykład skóry bez włosów i z włosami, co
pozwoliło przedstawić maksymalną ilość szczegółów;
3) przekrój paznokcia - trzy podstawowe elementy;
4) przekrój przez korzeń włosa. Na podstawie.
Wymiary całości: 10 x 12,5 x 14 cm.

Model do nauki
higieny jamy ustnej
(miękki)

Model do nauki
higieny jamy ustnej
Model demonstracyjny, powiększony
w stosunku do naturalnych rozmiarów ok. 2x,
przeznaczony do nauki higieny jamy ustnej.
Dołączona szczoteczka.

Model umożliwia prezentację i ćwiczenie
prawidłowych nawyków związanych z higieną
jamy ustnej. Dołączona szczoteczka. Model
jest miękki, przystosowany do nasuwania na
dłoń prezentującego lub ćwiczącego.

Negatywne skutki palenia papierosów
zestaw demonstracyjny

Zestaw praktycznie demonstruje obecność i zawartość substancji smolistych i nikotyny
w papierosach. Papieros (nie dołączone) zapalany jest za pomocą pompki, a spalane
substancje, normalnie zaciągane przez palacza do płuc, osadzane są w modelu na okrągłych
filtrach (25 sztuk w zestawie), który zmienia barwę w zależności od ilości substancji
zawartych w papierosie – barwę tę można porównać z dołączoną skalą kolorystyczną.
Na wyższych poziomach nauczania substancje z filtra można poddać analizie chemicznej.

Model serca i płuc
z otoczeniem,

7-częściowy

Modele zęba trzonowego
z próchnicą, 2-częściowe
8x

10x

Model powiększony 8-krotnie w stosunku do

8x naturalnych rozmiarów. Rozkładany na 2 części.

Kolorowy model serca
i płuc wraz z otaczającymi je
wyselekcjonowanymi częściami
budowy anatomicznej człowieka.
Rozkładane/wyjmowane części:
krtań (2-cz., wyjmowana), tchawica
z drzewem oskrzelowym, serce (2-cz.,
wyjmowane) z głównymi żyłami
i tętnicami (częściowo rozkładane
i wyjmowane), płuca (2 płaty
wyjmowane). Całość przymocowana
do podstawy. Wielkość naturalna.

Na podstawie. Wymiary: 23x12x12 cm.

Model powiększony ok. 10-krotnie w stosunku

10x do naturalnych rozmiarów. Rozkładany na 2

części. Na podstawie. Wymiary: 19 x 12 x 12 cm.

Liczmany: Owoce

Pakiet 108 sztuk kolorowych
liczmanów z tworzywa sztucznego
w formie 6 różnych owoców
(długość banana: ok. 6 cm).

Zdrowe produkty żywnościowe
21 kolorowych modeli

Zdrowe zęby
Plansza ścienna
z drążkami,
84 x 118 cm.

Kolorowe modele wykonane z tworzywa sztucznego przedstawiają zdrowe produkty
ze wszystkich grup żywności (m.in. mleko, ryba, ryż, makaron, jajko, owoce,
warzywa,...) – pomogą w dyskusji i zabawach na temat zdrowego odżywiania się.

Modele blokowe skóry ludzkiej:

70x

Przepiękny model w kształcie
prostopadłościanu (reprezentującego
wycinek skóry) o ścianach 3-wymiarowych,
wypukło-wklęsłych - oznacza to, iż na
przykład pochewki z włosami są widoczne
w naturalnym kształcie, a nie jako płaski
przekrój. Tak samo pokazane są wszystkie
elementy skóry (zewn. i wewn.). Model
pokazuje także kolejne warstwy skóry
dzięki „schodkowej” strukturze wierzchniej
części modelu kolejno odkrywającej te
warstwy. Model wspaniale uświadamia
skomplikowaną budowę skóry i jej wielką
rolę. Wymiary: 44 x 24 x 23 cm.

mały

Mniejsza wersja pięknego modelu skóry
70x. Także w kształcie prostopadłościanuwycinka skóry o ścianach 3-wymiarowych,
wypukło-wklęsłych, co oznacza, iż na
przykład pochewki z włosami są widoczne
w naturalnym kształcie, a nie jako płaski
przekrój. Tak samo pokazane są wszystkie
elementy skóry (zewn. i wewn.). Model
pokazuje także kolejne warstwy skóry
dzięki “schodkowej” strukturze wierzchniej
części modelu kolejno odkrywającej te
warstwy. Model wspaniale uświadamia
skomplikowaną budowę skóry i jej wielką
rolę. Wymiary: 12 x 6 x 4,5 cm.
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WAGI
i SPRZĘT LABORATORYJNY
Wagi elektroniczne,
dydaktyczne
C

Barwa obudowy: czarna.
Parametry: 0,1 g / max 500 g.

D

Parametry: 1 g / max 5200 g.

Waga wisząca
100 g/max 50 kg
Waga wisząca 100 g/max 50 kg, z wysuwaną
miarką 100 cm, wymiary: 9 x 3 x 17,5 cm, na
baterie 1x9 V, ciężar samej wagi: 250 g, cyfra
wyświetlacza 11 mm.

Waga wisząca
10 g/max 10 kg

Precyzyjne wagi laboratoryjna, elektroniczne, przeznaczone szczególnie do celów
dydaktycznych. Posiadają funkcję tarowania. Zasilane bateryjnie (1 x 9V lub 2 x 1,5V) z funkcją
automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Zasilanie
prądem możliwe po dokupieniu opcjonalnego zasilacza (patrz: cennik). Średnica płyty ważącej
150 mm. Wymiary wag: 170 x 240 x 39 mm każda. Ciężar samych wag: ok. 0,6 kg każda.
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 15 mm (!).

Waga wisząca 10 g/max 10 kg, wym.
7 x 2,5 x 10,5 cm, na baterie AAA
(2x1,5 V), ciężar samej wagi: 150 g,
cyfra wyśw. 12 mm.

Waga elektroniczna,
przenośna z kalkulatorem

Precyzyjna
waga elektroniczna
Waga podłogowa

z wyświetlaczem na przewodzie
Elektroniczna waga typu platforma z wyświetlaczem LCD na giętkim przewodzie
długości 1,8 m. Wyświetlacz można zawieszać na ścianie. Waga posiada funkcję
tarowania. Zasilana z sieci lub bateryjnie (6 x 1,5V AA - 60 h pracy) z funkcją
automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii).
Wymiary wagi: 310 x 300 x 55 mm. Ciężar samej wagi: ok. 4 kg. Wysokość cyfr
na wyświetlaczu LCD: 25 mm (!). Parametry: 50 g (odczyt), max 60 kg.

Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna. Posiada funkcję
tarowania, możliwość przesyłania danych do komputera PC
lub drukarki i in. Zasilana z sieci lub 9V bateriami z funkcją
automatycznego wyłączania po 5 minutach "bezruchu"
(oszczędzanie baterii). Średnica płyty ważącej 105 mm.
Wymiary wagi: 165x230x80 mm. Ciężar samej wagi: ok. 1 kg.
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 15 mm (!). Parametry:
0,01 g (odczyt), max 200 g, 0,02 g (min. ciężar poj.), 0,01
(stałość wskazań), ± 0,02 g (lin.).

Precyzyjna, profesjonalna waga elektroniczna,
w specjalnej obudowie, w pełni przenośna
("kieszonkowa"). Posiada funkcję tarowania
oraz odrębne pamięci do wagi opakowania
i zawartości. Zasilana 3 bateriami AAA (1,5V)
z funkcją automatycznego wyłączania po 4
minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii).
Powierzchnia płyty ważącej 80x70 mm. Dodatkowo wbudowany kalkulator do dokonywania
obliczeń. W stałej sprzedaży 2 typy tej wagi:
(A) 0,1 g / max 150 g
(B) 1 g / max 1000 g.

Pytaj także o inne typy wag
Zestaw pojemników do próbek
z nosidłem

Zlewki miarowe PP
komplet 5 różnych

Komplet 5 zlewek miarowych wykonanych z polipropylenu
o pojemnościach, kolejno: 50, 100, 250, 500 i 1000 ml.
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Nosidło do przenoszenia i przechowywania 6 zamykanych pojemników
(zawarte w zestawie) do różnego typu próbek terenowych (wodnych, glebowych), tj.: 2 butle (PE) z wąskimi szyjkami o poj. 1000 ml, 2 butle (PE)
z szerokimi szyjkami o poj. 1000 ml, 1 słój z szeroką szyjką o poj. 500 ml,
1 butla na próbki światłoczułe.

Cylindry miarowe PP
komplet 7 różnych

Komplet 7 cylindrów miarowych wykonanych z polipropylenu
o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml.

Zestaw podstawowy
szkła i wyposażenia laboratoryjnego
Skład zestawu:
• cylindry szklane miarowe – 2 szt. różnej pojemności
• termometr laboratoryjny szklany -10...110 °C
• kolby Erlenmayera – 2 szt. różnej pojemności
• zlewki szklane – 3 szt. różnej pojemności
• okulary ochronne podstawowe
• probówki szklane – 6 szt.
• stojak do probówek 6+6
• szczotka do probówek
• pipety Pasteura – 6 szt.
• szkiełko zegarkowe
• mieszadło szklane
• szpatułka
• tryskawka
• linijka
• lupa
• lejek

Zestaw
wyposażenia doświadczalnego,
20-elementowy, plastikowy
20-elementowy zestaw z tworzywa sztucznego najczęściej
używanego wyposażenia doświadczalnego. Idealny do przeprowadzania podstawowych doświadczeń edukacyjnych. Zestaw
zawiera: zlewka 100 ml, zlewka 250 ml, cylinder 10 ml, cylinder
100 ml, lejek Ø 65 mm, butelka z dozownikiem (krople), butelki
z zakrętkami do reagentów (4 szt.), tryskawka, probówki (3 szt.),
pipety (6 szt.). Całość umieszczona w plastikowym pojemniku.

Paski wskaźnikowe
do oznaczania półilościowego jonów:
siarczany..200-1600 ppm
siarczyny..10-1000 ppm
twardość..3/4/7/14/21 dH*
żelazo.......2-100 ppm

Profesjonalne paski
niemieckiego koncernu
Macherey-Nagel

amon........10-400 ppm
azotany.....10-500 ppm
azotyny.....1-80 ppm
fosforany..3-100 ppm

*(stopnie niemieckie)

WĘŻSZY ZAKRES = WIĘKSZA CZUŁOŚĆ

Paski wskaźnikowe pH, różne zakresy
Paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 0,5 lub 1,0 pH) sprzedawane
w opakowaniach po 100 sztuk w 4 rodzajach zakresów:

pH 0-14 (1,0)
pH 4,5-10 (0,5)
pH 0,0-6,0 (0,5) pH 7,0-14 (0,5)

Paski wskaźnikowe
pH 1-14, w rolce
W rolce (5 metrów). Możliwość dokupienia
samych wkładów.

2
1

Paski wskaźnikowe pH
ekonomiczne
Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania
poziomu pH w zakresie 1-14. Sprzedawane
w opakowaniach po 100 szt. Doskonałe do
celów edukacyjnych ze względu na niską cenę
oraz wystarczającą do celów dydaktycznych
ogólną dokładność wskazań.

Zakraplacz
szklany
Pipeta 70 mm długa,
pojemność 2 ml.

3

5

6
4

7

1

Bagietka szklana

4

Łyżka-rynienka

2

Mikro-szpatułka

5

Pęseta metalowa

Łyżko-szpatułka

6

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Wykonana ze stali nierdzewnej, dł. 150 mm.

3

Metalowa łyżka z płaskim rozszerzonym
(prostokątnym) końcem w kształcie
szpatułki. Przydatna do nabierania,
odmierzania i rozdrabniania materiałów
sypkich, w tym do pobierania
niewielkich prób glebowych.

Szpatułka dwustronna

Metalowa szpatułka z jednym końcem prostym
i z drugim zagiętym, do nabierania, odmierzania
i rozdrabniania materiałów sypkich, w tym prób gleby.

7

Pipeta Pasteura
Pipeta o poj. 3 ml.
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W przypadku braku szczegółowych opisów poniżej, dotyczących np. probówek czy cylindrów (objętość, rozmiar, itp.), dane te znajdziecie Państwo w cenniku
głównym lub dodatkowym. W innym przypadku, telefonicznie można uzyskać informację na temat bieżącej oferty i dostępnego w danym momencie sprzętu.

Probówki szklane

Łapy do probówek

drewniana

Fiolka 75 mm

metalowa
Do probówek 6...32 mm. Długość łapy: 12,5 cm.

Ze szkła borokrzemianowego lub sodowego.

Fiolka z tworzywa sztucznego z korkiem.
Wytrzymuje kwasy, zasady i rozpuszczalniki
codziennego użytku i w temperaturze
pokojowej. Wymiary: 12 x 75 mm.

Szczotka do probówek

z tubusem
Wymiary: 125 x 16 mm (H / średnica zewnętrzna),
szkło borokrzemianowe 3.3; prosty, krótki tubus.

z tubusem i rurką
odprowadzającą

Butelka
z zakraplaczem

Prosty, krótki tubus przedłużony i wygięty pod
kątem 45 stopni w dół.

Ociekacze laboratoryjne:
plastikowy, 20 kołeczków

metalowy, 32 kołeczki

Ociekacz laboratoryjny wykonany z tworzywa sztucznego z 20 kołeczkami przykręcanymi (można przykręcić tylko część).
Dodatkowo 2 otwory do zawieszania na
ścianie oraz rynienka ociekowa w dolnej
części. Wymiary: 50 x 35 cm.

Ociekacz laboratoryjny wykonany
z metalu z 32 kołeczkami. Można go
stawiać na blacie lub zawieszać na
ścianie. Wymiary: 40 x 51 cm, 4 rzędy
po 8 kołeczków o długości 70 mm.

4 różne

Rurki szklane komplety

Komplet 4 szklanych rurek
o zewnętrznej średnicy 6 mm: prosta
krótka, 70 mm; prosta długa, 170
mm; zakrzywiona 90 st. 60/160 mm;
zakrzywiona 90 st. 60/60 mm.

Stojak
do probówek 6+6
Stojaki do probówek, na 6 probówek + 6
kołeczków do osuszania probówek. Plastikowy:
Ø otworu 20 mm; drewniany: Ø otworu 22 mm.

Szczypce
laboratoryjne...

6 różnych
6

4

Zestaw przyrządów laboratoryjnych 5-elementowy
Zestaw 5 najbardziej podręcznych przyrządów laboratoryjnych: łapa do probówek, pęseta,
szczypce do tygli, szczotka do mycia probówek, łyżko-szpatułka.

...uniwersalne

Czworokątna butelka
szklana (przezroczyste lub
brązowe szkło) o poj. 30 ml.
Zamknięciem jest szklana
pipeta z korkiem. Wygodna do
przenoszenia niewielkich ilości
płynów (próbek z terenu lub
odczynników w teren).

Komplet 6 różnych rurek ze szkła
borokrzemianowego o zewnętrznej
średnicy 6 mm, wygiętych, w tym
również dwustronnie, bez korka.

Zestawy

SZKŁA

LABORATORYJNEGO
znajdziesz na stronach:
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...do zlewek

92-93

SZKŁO LABORATORYJNE
1

4

6

7

9

3
1

Cylindry
miarowe

2 Kolby
3 Lejki
2

4

5 Szkiełka zegarkowe

5

6

Pipety wielomiarowe (klasa B):
1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml

7

Pipety jednomiarowe:
10 ml, 20 ml, 50 ml

8

10

11

Zlewki
miarowe

8 Szalka Petriego, szklana, 100 mm 2 części, wykonane ze szkła borokrzemianowego.
9 Rozdzielacz laboratoryjny gruszkowy, 250 ml
Rozdzielacz ze szkła borokrzemianowego ze szklanym
kranem i plastikowym korkiem o pojemności 250 ml.
wąska szyja;

10 Kolba okrągłodenna 100 ml borokrzemianowe szkło.
wąska szyja;

11 Kolba stożkowa 200 ml borokrzemianowe szkło.

Pod
stawka PPą
d

po

Termometr
na blaszce aluminiowej

Sączki laboratoryjn
e

Termometr o skali -40...+110 °C zamontowany na
blaszce aluminiowej, bezrtęciowy. Poręczny.

Termometr bezrtęciowy,
–10...+110 °C, szklany

n
kolbę
okrągłoden

Tygiel porcelanowy
50 ml

Termometr o skali -10...+110 °C, bezrtęciowy,
wykonany techniką całoszklaną.

Okrągłe,
podstawowe,

dostępne
w dwóch
rozmiarach: 125 mm
i 150 mm.

Pakowane po 100
sztuk.

Parownica porcelanowa 100 ml

Płytki porcelanowe:
• z 6 wgłębieniami
• z 12 wgłębieniami

Okulary ochronne,
wersja podstawowa
Podstawowe okulary ochronne
z otworami wentylacyjnymi.

Tryskawki
Gruszka do pipet
Moździerz szorstki
z tłuczkiem i wylewem

Zaciskacz Mohra
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Aparat Hoffmana (do elektrolizy)
Aparat wykonany jest ze szkła borokrzemianowego miarowego
i służy do demonstracji chemicznego składu wody w wyniku
przeprowadzania jej elektrolizy. Elektrody oddzielne dla wody
zakwaszonej i dla roztworów zawierających np. chlorki lub amoniak.
Całość umieszczona na statywie (długość pręta 60 cm).

Pałeczka grafitowa (elektroda)
Pałeczka grafitowa (węglowa; elektroda; 15 x 0,6 cm).

Palnik alkoholowy z knotem, 60 ml
Mały, poręczny palnik alkoholowy 60 ml, szklany, z knotem.

Zestaw
demonstracyjny
do elektrolizy

Palnik alkoholowy z knotem
i stojakiem z siatką

Wygodny komplet (3w1): palnik alkoholowy 150 ml, szklany, z knotem
oraz dopasowanym, stabilnym stojakiem z siatką.

Wykonany z odpornego
tworzywa, na podstawie, na
której znajdują się gniazda
połączeniowe (do podłączania
przewodów z wtykami
bananowymi 4 mm). Pojemnik,
w którym umieszczane są
elektrody jest transparentny
(h=8 cm, średnica ok. 10 cm),
dzięki czemu dobrze widoczny
jest przeprowadzany proces
elektrolizy. Wysokość całego
zestawu: 17,5 cm.

Stojaki nad palnik alkoholowy

Trójnóg laboratoryjny okrągły
Trójnóg o wysokości ok. 15 cm i średnicy 9 cm.

Siatka z krążkiem ceramicznym

Elektrody

do badania elektrolitów i przewodności

krążka: ok. 7 cm.
Do stojaka nad palnik. Bezazbestowy. Średnica

Elektrody typu prętowego wykonane z nierdzewnej stali
połączone szeregowo z żarówką. Pomoc wyposażona w dwa
gniazda laboratoryjne do przyłączania przewodów z wtykami
4-mm (wchodzą w skład zestawu wraz ze szklanym naczyniem).

Prosty zestaw
do wytwarzania
wybranych gazów
250 ml

Łyżeczka do spalań

z kołnierzem ochronnym
Służy do ogrzewania lub osuszania
niewielkich ilości substancji. Dostarczana
z ochronnym kołnierzem, lekko
talerzykowatym, przesuwanym na
gumowym korku, zdejmowanym.
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pH

Zestaw zawiera pojemnik do wody z pokrywką, 5 probówek (150x24 mm) z korkami, w tym jeden
z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem bocznym), stojak do probówki, wężyk, rurkę szklaną
do korka z bańką szklaną. Służy do wytwarzania wybranych gazów, które gromadzą się nad wodą,
na przykład: tlen, wodór, dwutlenek węgla.

Aparat Kippa

do otrzymywania
wybranych gazów

Stoper elektroniczny

Aparat Kippa o pojemności 250 ml wykonany
ze szkła borokrzemianowego przeznaczony jest
do wytwarzania kontrolowanych ilości takich
gazów jak np. siarkowodór lub dwutlenek węgla.

Zestaw (10)
do badania pH gleby
Pakiet przeznaczony do oznaczania
pH gleby (metoda kolorymetryczna);
umożliwia wykonanie 10 testów.

Pojemnik
na odpady
laboratoryjne

Podręczny pojemnik wykonany
z tworzywa sztucznego
o pojemności ok. 1 litra.

Stoper elektroniczny wyświetla czas, godziny, minuty
i sekundy oraz dni i miesiące. Sygnalizacja dźwiękowa.
Dokładność: 1/100 sekundy.

Nowość!
Plansza:

Szkło laboratoryjne podstawowe
Plansza w sprzedaży od kwietnia/maja 2013

Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa
W skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do wykonania
podstawowych doświadczeń: podstawa
statywu z prętem, łącznik, łapa uniwersalna oraz dwa pierścienie z łącznikami
o różnych średnicach.

Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa Plus
W skład wchodzą: podstawa statywu z prętem, łapa
uniwersalna, łącznik oraz
dwa pierścienie z łącznikami
o różnych średnicach oraz dodatkowo najbardziej potrzebne przyrządy laboratoryjne:
łapa do probówek, stojak do
probówek, pęseta, szczypce
laboratoryjne, szczotka do
mycia probówek, łyżko-szpatułka i palnik laboratoryjny ze
stojakiem.

Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja II
Skład zestawu: podstawa
statywu z prętem, łącznik
elementów statywu (2 sztuki), łapa uniwersalna, łapa
trójpalczasta z łącznikiem,
łapa uniwersalna z łącznikiem oraz pierścień zamknięty (dwa różne).

2x

Statyw laboratoryjny

w skład każdego
(wchodzi
z powyższych zestawów )

podstawa z prętem

1

Łapa trójpalczasta z łącznikiem
do statywu laboratoryjnego

1
4

2

Łapa uniwersalna

do statywu laboratoryjnego
3

Łapa uniwersalna z łącznikiem
do statywu laboratoryjnego

Z regulacją rozchylenia oraz możliwością obrotu do 360°.

2
5

4

Łącznik elementów statywu

5

Pierścień zamknięty statywu
różne

(z łącznikiem i bez łącznika).

3

4x

6

6

Komplet 4 pierścieni
o różnych średnicach
Bez łącznika.
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Wielki zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego
Skład zestawu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bagietka szklana…3 szt.
bibuła filtracyjna, krążki…50 szt.
cylinder miarowy 50 ml…1 szt.
cylinder miarowy 100 ml…1 szt.
cylinder miarowy 250 ml…1 szt.
gruszka gumowa…1 szt.
kolba okrągłodenna 100 ml…1 szt.
kolba stożkowa z korkiem…2 szt.
lejek…2 szt.
łapa do probówek metalowa…2 szt.
łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym...1 szt.
łyżko-szpatułka…2 szt.
moździerz szorstki z tłuczkiem…1 szt.
okulary ochronne podstawowe…2 szt.
palnik alkoholowy…1 szt.
parownica porcelanowa…1 szt.
pęseta metalowa…1 szt.
pipeta Pasteura, 3 ml…3 szt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pipeta wielomiarowa, 5 ml…1 szt.
probówka szklana (borokrzem.), I…10 szt.
probówka szklana (borokrzem.), II…10 szt.
stojak do probówek 6+6…1 szt.
stojak nad palnik…1 szt.
szalka Petriego, szklana, 60 mm…2 szt.
szalka Petriego, szklana, 100 mm…2 szt.
szczotka do probówek…2 szt.
szczypce laboratoryjne…1 szt.
szkiełko zegarkowe 75 mm…3 szt.
termometr szklany -10..+110 ºC…1 szt.
tryskawka…1 szt.
tygiel porcelanowy…1 szt.
zakraplacz szklany, poj. 2 ml…3 szt.
zlewka szklana miarowa 100 ml…2 szt.
zlewka szklana miarowa 250 ml…2 szt.
zlewka szklana miarowa 400 ml…1 szt.

Zestaw 120 elementów szkła i wyposażenia laboratoryjnego
Zestaw zawiera ponad 120 pozycji wysokiej jakości szkła laboratoryjnego podstawowego (probówki, zlewki, szalki, pipety,...) i zaawansowanego (chłodnica, biureta,..), jak również niezbędne
elementy wyposażenia (statywy, nożyczki, pęsety, szczypce, szczotki,...). Umożliwia przeprowadzanie zarówno podstawowych, typowych doświadczeń chemicznych, jak i budowę bardziej
zaawansowanej aparatury (z wykorzystaniem np. chłodnicy, biurety, rurek połączeniowych, szkła z bocznymi ramieniami, itd.). Można więc zacząć od sporządzania i rozdzielania mieszanin
dochodząc do bardziej złożonych metod jak miareczkowanie, czy destylacja.
Skład zestawu:
• Biureta 10 ml, kran prosty szklany, podziałka 0,05 ml
• Chłodnica Liebiga, borokrzemianowa, dł. płaszcza 40 cm
• Cylinder miarowy, borokrzemianowa, 100 ml
• Cylinder miarowy, borokrzemianowa, 250 ml
• Kolba destylacyjna 150 ml, borokrzemianowa, okrągłodenna,
z bocznym ramieniem
• Kolba okrągłodenna, borokrzemianowa 100 ml, wąska szyja
• Kolba płaskodenna, borokrzemianowa 250 ml, wąska szyja
• Kolba stożkowa 250 ml, wąska szyja, borokrzemianowa
• Krystalizator borokrzem. z wylewem, Ø 100 mm, h=50 mm
• Rurki szklane, średnica 6 mm
• Lejek Ø 50 mm, szklany-borokrzem.
• Lejek Ø 75 mm, szklany-borokrzem.
• Pipeta wielomiarowa 5 ml, szklana
• Pipeta wielomiarowa 10 ml, szklana

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagietka szklana z łopatką, dł. 30 cm, Ø 7 mm
Probówka 125x16 mm, 10 ml, borokrzem.
Szalka Petriego, szklana borokrz., 50x17 mm
Szkiełko zegarkowe, 60 mm
Termometr szklany -10..+110 °C, bezrtęciowy
Zakraplacz-pipeta, szklany z gumowym smoczkiem
Nożyczki do preparowania, proste, nierdzewne, dł. 125 mm
Zlewka miarowa 250 ml, wysoka, borokrzemianowa
Zlewka miarowa 400 ml, wysoka, borokrzem.
Łyżeczka porcelanowa z łopatką 140 mm
Moździerz z wylewem, z tłuczkiem, szorstki 150 ml,
średnica zewnętrzna 105 mm
• Tygiel porcelanowy 40 ml, wysoki (glazurowana zewn./
wewn. b/podstawy) z pokrywką
• Parownica porcelanowa 200 ml, Ø 120 mm, płytka,
z wylewem

2

• Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym, 35 cm
• Nożyczki do preparowania, proste, nierdzewne,
długość 125 mm
• Pęseta nierdzewna prosta, 130 mm
• Szczypce laboratoryjne uniwersalne, długość 30 cm
• Szczypce do zlewek, długość całkowita 23 cm
• Stojak do probówek plastikowy, 20 gniazd
• Zaciskacz Mohra
• Tryskawka PE, 250 ml
• Gruszka do pipet
• Wężyki połączeniowe, różne
• Korki gumowe, różne
• Łapa do probówek, drewniana, 18 cm, do probówek
o średnicy 11-19 mm
• Szczotka do mycia probówek i zlewek

4

3

1 Mały zestaw szkła laboratoryjnego z biuretą – 9 elementów
Skład zestawu: biureta 10 ml • chłodnica Liebiga 100 mm • kolba stożkowa 50 ml • kolba okrągłodenna 25 ml • zlewka miarowa 50 ml
• nasadka destylacyjna • przedłużacz destylacyjny • lejek laboratoryjny • palnik spirytusowy.

2 Zestaw szkła laboratoryjnego 14/23 – 8 elementów z chłodnicą do doświadczeń
Skład zestawu: zlewka miarowa 25 ml • kolumna Vigreux 100 mm • chłodnica Liebiga 100 mm • nasadka destylacyjna • przedłużacz
destylacyjny • nakrętka gwintowana ze szlifem • kolba sercowa 25 ml • termometr od -10 do +110 °C.

Pamietaj,

3 Zestaw szkła laboratoryjnego 14/23 – 9 elementów z chłodnicą do doświadczeń
Skład zestawu: chłodnica Liebiga • nasadka destylacyjna • rozdzielacz cylindryczny 50 ml • kolba sercowa 50 ml • termometr od –10 do
+110 °C • rurka szklana • przedłużacz destylacyjny typu fajka • nasadka gwintowana ze szlifem • korek plastikowy do rozdzielacza.

4 Zestaw szkła laboratoryjnego 19/26 – 11 elementów z chłodnicą do doświadczeń
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Skład zestawu: rozdzielacz cylindryczny 100 ml • rurka szklana • chłodnica Liebiga • przedłużacz destylacyjny typu fajka • korek plastikowy
do rozdzielacza • kolba okrągłodenna 250 ml • nasadka destylacyjna • nasadka gwintowana ze szlifem • kolba sercowa 100 ml • lejek
laboratoryjny • kolba Büchnera 100 ml.

...wykorzystywane do eksperymentów
wyposażenie laboratoryjne musi być
suche i czyste oraz w dobrym stanie
(nie uszkodzone) w przeciwnym wypadku
otrzymane wyniki eksperymentu będą
błędne lub niewiarygodne.

Zestaw do podgrzewania, odparowywania i wyprażania
Zestaw podstawowy, z probówkami borokrzemianowymi.
Skład zestawu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łapa do probówek, drewniania – 3 sztuki
Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym – 3 sztuki
Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem – 1 sztuka
Palnik gazowy – 1 sztuka
Palnik spirytusowy z knotem – 1 sztuka
Parownica porcelanowa – 1 sztuka
Pęseta metalowa, chromowana – 1 sztuka
Płytka porcelanowa z wgłębieniami – 1 sztuka
Probówka szklana, borokrzemianowa – 12 sztuk
Siatka z krążkiem ceramicznym – 2 sztuki
Szczypce laboratoryjne uniwersalne – 1 sztuka
Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) – 1 sztuka
Trójnóg laboratoryjny okrągły – 2 sztuki
Tygiel porcelanowy – 1 sztuka.

Czy

...co oznacza
określenie "szlif"?

...do czego
wykorzystywane jest
szkło borokrzemianowe
i szkło sodowe?

Jest to rodzaj złącza o dużej szczelności łączącego elementy
szklane i bezpieczne (eliminowane są naprężenia). W laboratoriach
najczęściej spotykane są szlify stożkowe w rozmiarach: 14/23,
19/26 i 29/32, gdzie pierwsza liczba oznacza większą średnicę
szlifu a druga liczba oznacza długość oszlifowanej powierzchni
(w milimetrach). Powierzchnie łączonych za pomocą szlifu
elementów mają najczęściej zmatowione powierzchnie.

Pamietaj,

Szkło borokrzemianowe jest odporne chemicznie i charakteryzuje się małą
rozszerzalnością cieplną, stąd wykonuje się z niego te elementy wyposażenia
laboratoryjnego, które poddawane będą działaniu wysokich temperatur lub
agresywnych odczynników chemicznych.
Szkło sodowe jest znacznie tańsze ale też znacznie mniej trwałe i odporne na
wyższe temperatury i niektóre chemikalia. Przykładem mogą być tutaj probówki.

...termometrów elektronicznych i innych
urządzeń z końcówkami zanurzeniowymi
(np. pH metry) nie wolno zanurzać w roztworach
żrących (np. stężonych zasadach lub kwasach).

Wszystkie
mierniki
cyfrowe
dostarczane są

z kompletem

buforów
kalibracyjnych.

1

1

3

2

Konduktometr kieszonkowy “3”

3

Kieszonkowy tester, który mierzy oraz wyświetla trzy
parametry: przewodność (EC), zawartość soli rozpu-szczalnych (TDS) oraz temperaturę (°C). Charakteryzuje się dużym
wyświetlaczem, wodoszczelną obudową oraz automatyczną
kompensacją temperatury. Zakresy: EC: 0...3999 µS/cm; TDS:
0...1999 mg/l; temp.: 0,0...60,0 °C. Dokładność +/- 2% pełnego odczytu - 0,5 °C. Wymiary: 163 x 40 x 26 mm. Waga: 85 g.

2

Tester “Combo 4”

Miernik ten może dokonywać 4 niezależnych pomiarów: przewodności (EC), zawartości soli rozpuszczalnych (TDS), pH oraz
temperatury (°C). Charakteryzuje się dużym wyświetlaczem,
wodoszczelną obudową oraz automatyczną kompensacją m.in.
temperatury. Zakresy: EC: 0...3999 µS/cm; TDS: 0...2000 mg/l
(ppm); pH: 0,0...14,0; temp.:0,0...60,0 °C. Nie wymaga wymiany sondy oraz każdorazowej kalibracji. Zasilanie bateryjne.
Dokładność (@20 °C): EC 1 µS/cm; TDS 1 mg/l; pH 0,01; temp.
+/-0,1 °C. Wymiary/waga: 163x40x26 mm / 85 g.

4

Wodoszczelny tester pH,
elektroniczny
Wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
zasilany czterema (1,5 V) bateriami (700
godzin ciągłego użytkowania). Zakres: 0,014,0 pH. Skala: 0,1 pH. Dokładność: +/- 0,1
pH. Otoczenie: 0-50 °C, max. 95% wilg. wzgl.
Wymiary: 17,5 x 4,1 x 2,3 cm, waga 95 g.

4

Tester pH, szkolny
(z buforami)
Prosty, elektroniczny pH-metr z elektrodą
i wyświetlaczem, zasilany czterema (1,5
V) bateriami (150 godzin ciągłego użytkowania). Zakres: 0,0-14,0 pH. Skala: 0,1 pH.
Dokładność: +/- 0,1 pH. Otoczenie: 0-50 °C,
max. 95% wilg. wzgl.

5

5

6

Wodoszczelny tester pH,
elektroniczny,
z kompensacją temperatury
Tester w stosunku do modelu powyższego
(Wodoszczelny tester pH, elektroniczny) wzbogacony
o funkcję automatycznej kompensacji temperatury.

6

Wodoszczelny tester pH
i temperatury, elektroniczny

Wodoszczelny, elektroniczny tester pH i temperatury
z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (wyświetla
jednocześnie pH i °C) zasilany czterema (1,5 V) bateriami (350
godzin ciągłego użytkowania). Zakresy: 0,0-14,0 pH i 0,0-60,0
°C. Skala: 0,1 pH i 0,1 °C. Dokładność (@20 °C): +/- 0,1 pH i +/0,5 °C. Otoczenie: 0-50 °C, 100 % wilgotności względnej. Automatyczny wyłącznik: po 8 min. Automatyczna kompensacja
temperatury. Obudowa wodoszczelna, niezatapialna.
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Zestaw ekologiczny do badania wody

Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań
(testów) każdego parametru i określenia następujących wskaźników jakości wody:
1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie; 2) zasadowość; 3) kwasowość; 4) poziom
dwutlenku węgla; 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania.
Zestaw zawiera m.in. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą
i wyświetlac zem ciekłokrystalicznym, na baterie (700 godzin ciągłego użytkowania).
Zawartość zestawu umieszczona jest w specjalnej, przenośnej walizce z tworzywa
sztucznego, co umożliwia swobodne dokonywanie badań w terenie.
Do zestawu można dokupić pakiety uzupełniające do badania zawartości:
fosforanów, azotanów i innych w wodzie – patrz poniżej.

amon........10-400 ppm
azotany.....10-500 ppm
azotyny.....1-80 ppm
fosforany..3-100 ppm

siarczany..200-1600 ppm
siarczyny..10-1000 ppm
twardość..3/4/7/14/21 dH*
żelazo.......2-100 ppm
*(stopnie niemieckie)

WĘŻSZY ZAKRES = WIĘKSZA CZUŁOŚĆ

Paski wskaźnikowe pH, różne zakresy
Paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 0,5 lub 1,0 pH) sprzedawane
w opakowaniach po 100 sztuk w 4 rodzajach zakresów:

Profesjonalne paski
niemieckiego koncernu
Macherey-Nagel

Paski wskaźnikowe
do oznaczania półilościowego jonów:

pH 0-14 (1,0)
pH 4,5-10 (0,5)
pH 0,0-6,0 (0,5) pH 7,0-14 (0,5)

Paski wskaźnikowe
pH 1-14, w rolce
W rolce (5 metrów). Możliwość dokupienia
samych wkładów.

Paski wskaźnikowe pH
ekonomiczne
Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania
poziomu pH w zakresie 1-14. Sprzedawane
w opakowaniach po 100 szt. Doskonałe do
celów edukacyjnych ze względu na niską cenę
oraz wystarczającą do celów dydaktycznych
ogólną dokładność wskazań.

Pakiet do badania
zasadowości wód

Pakiet do oznaczania
twardości ogólnej wody

Pakiet przeznaczony do badania zasadowości
wody (metoda: miareczkowanie); umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..100 mg/l CaCO3,
0..300 mg/l (ppm) CaCO3.

Pakiet przeznaczony do oznaczania twardości ogólnej
wody (metoda: miareczkowanie); umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0,0..30,0 mg/l CaCO3,
0..300 mg/l (ppm) CaCO3.

Pakiety do badania zawartości...

1

2

3

1 fosforanów w wodzie
Pakiet uzupełniający (lub do samodzielnego użytku) do Zestawu
ekologicznego do badania wody przeznaczony do oznaczania
zawartości fosforanów (niskie zakresy) w roztworach wodnych
(metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwia wykonanie 50 badań (testów). Warto pamiętać, że duża zawartość fosforanów stymuluje rozwój organizmów fotosyntetycznych
powodując eutrofizację jezior, rzek i stawów.

2 azotanów w wodzie
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Pakiet uzupełniający (lub do samodzielnego użytku) do Zestawu
ekologicznego do badania wody przeznaczony do oznaczania
zawartości (koncentracji) azotanów w roztworach wodnych (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwia wykonanie 100 badań
(testów). Wyższa, niż śladowa ilość jonów azotanów w wodzie (np. pitnej) jest na tyle niebezpieczna, iż ustala się
limity stężenia azotanów w wodzie pitnej.

4

5

3 azotanów w wodzie i glebie

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości (koncentracji)
azotanów w wodzie i glebie (metodą kolorymetryczną). Pakiet
umożliwia wykonanie 200 testów (100*woda+100*gleba).

4 chlorków w wodzie

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości chlorków
w wodzie (metodą miareczkowania). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy (wysoki i niski): 0..1000 mg/l
(ppm) Cl-, 0..100 mg/l (ppm) Cl .

5 siarczynów w wodzie

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości siarczynów
w wodzie (metoda: miareczkowanie jodometryczne); umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..20 mg/l (ppm) NaSO , 0..200 mg/l (ppm) Na2SO3.
2 3

6

7

8

6 tlenu rozpuszczonego w wodzie
Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (metoda: miareczkowanie). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakres: 0. .10 mg/l (ppm) O2.

7 żelaza w wodzie
Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości żelaza w wodzie
(metodą kolorymetryczną); umożliwia wykonanie 50 testów.
Zakres: 0..5 mg/l (ppm) żelazo Fe2+, Fe3+; wrażliwość 1 mg/l.

8 dwutlenku węgla w wodzie
Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości dwutlenku węgla w wodzie (metoda: miareczkowanie; wskaźnik: fenoloftaleina). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..10
mg/l (ppm) CO2, 0..50 mg/l (ppm) CO2, 0..100 mg/l (ppm) CO2.

ZESTAWY
DOŚWIADCZALNE
Walizka Eko-Badacza „Ecolabbox”
Fascynujący zestaw narzędzi badawczych umieszczonych w specjalnej walizce z rączką i paskiem, wielokrotnego użytku.
Wszystkie elementy zestawu umieszczone są w wyprasce z otworami dopasowanymi do poszczególnych elementów.
Zestaw umożliwia:
• badanie wody, w tym określanie (reagenty) poziomu fosforanów (PO4), azotanów (NO3), azotynów (NO2), amonu (NH4), pH
oraz twardości wody, a także badanie osadów i obserwacje wielu innych czynników związanych z wodą;
• badanie gleby, w tym składu i składników gleby (testy reagentami na zawartość fosforanów, azotanów, amonu oraz
oznaczanie pH gleby), organizmów glebowych, procesu glebotwórczego;
• obserwację drobnych organizmów zwierzęcych, lądowych i wodnych, w tym bioindykatorów.
Zestaw zawiera reagenty do badania wszystkich powyższych parametrów oraz specjalne przezroczyste fiolki do stawiania na
przystosowanej do tego karcie kolorymetrycznej. Butelki z reagentami oraz fiolki kodowane są kolorami i oznaczone symbolami
chemicznymi trwałym nadrukiem. Do zestawu dołączona kolorowa foliowana skala kolorymetryczna do wszystkich badanych
parametrów.
Zestaw pomyślany jest jako terenowe mini-laboratorium, stąd m.in. składany statyw do badań za pomocą
reagentów. Czytelna instrukcja prowadzi „krok po kroku”, a bardzo wysoka jakość odczynników zapewnia
rzetelność badań.

ZUŻY TE REAGENTY

MOŻNA DOKUPIĆ
AQUANAL
podręczny zestaw
do analizy wody
AQUANAL to podręczny zestaw przeznaczony do szybkiej i prostej analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Odczynniki oraz niezbędne pojemniki
(specjalnie oznaczone) umieszczone są w przenośnej walizce i umożliwiają określenie poziomu azotanów (NO3-), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-) oraz amonu
(NH4+) w wodzie, a także odczynu pH i twardości wody.
Po zużyciu reagentów istnieje możliwość ich dokupienia.
Zastosowanie wodnego laboratorium, dzięki prostym metodom przyjaznym
dla środowiska, daje możliwość szybkiego sprawdzenia jakości wody.
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GLEBA

zestaw doświadczalny
z wyposażeniem laboratoryjnym
i kartami pracy

Nowa wersja zestawu zawiera także
kolorowe foliowane plansze A4
pokazujące wybrane etapy niektórych
doświadczeń. Cały zestaw umieszczony
został w sztywnej walizce.
Zestaw spotkał się z ogromnym
uznaniem nauczycieli. Polecamy!

Starannie opracowany zestaw 20
doświadczeń wraz z omówieniem dla
prowadzącego zajęcia (od teorii do
wniosków) oraz zestawem niezbędnego
wyposażenia laboratoryjnego (cylindry,
szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta,
fiolki z korkami, lejki, sito i siatka,
sączki, lupy, szpatułka dwustrona,
łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym
reagent ze skalą kolorymetryczną.
Zestaw, za pomocą prostych, ale
ciekawych doświadczeń, zapoznaje
z najważniejszymi cechami i rolą gleby
w przyrodzie. Wychodząc od typów gleb
i składu granulometrycznego, poprzez
właściwości fizykochemiczne, dochodzimy
do roli organizmów żywych w glebie,
a także skutków działalności człowieka.
Dołączone karty pracy można kserować.

Instrukcja zawiera karty pracy ze szczegółowym opisem następujących doświadczeń: Skład mineralny gleb • Podstawowe
frakcje glebowe • Trwałość struktury gruzełkowatej gleby • Wilgotność gleby • Zdolność filtracyjna gleb • Pojemność wodna gleb
• Odczyn gleby • Sorpcja fizyczna gleby • Wpływ nawozów zawierających wapń i sód na strukturę gruzełkowatą gleby • Wpływ
wapnowania gleby na jej odczyn • Budowa dżdżownic i ich wpływ na użyźnianie gleb • Organizmy glebowe i ich działalność
w glebie • Zróżnicowanie fauny glebowej w zależności od rodzaju gleby • Zasolenie gleb a rozwój roślin • Zasolenie gleby
a zużycie wody przez rośliny • Wpływ skażenia gleby na kiełkowanie i wzrost roślin • Oddziaływanie chlorku sodu na strukturę
gleby • Wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew • Udział roślin w procesach glebotwórczych

GLEBA Plus

zestaw doświadczalny
z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy

GLEBA

Rozszerzona wersja zestawu
GLEBA– zestaw doświadczalny z wyposażeniem
laboratoryjnym i kartami pracy (patrz: szczegółowy opis
i skład obok). Zestaw rozszerzono o dodatkowe reagenty
do oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie.
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ków) oraz zestawem
dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wnios
Zestaw 8 doświadczeń wraz z omówieniem
gleby, bagietka itd.) wraz
do
a
łopatk
lupy,
fiolki,
y,
pipet
i,
zlewk
i,
(szalk
niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego
, za pomocą prostych,
wskaźnikowym i skalą kolorymetryczną. Zestaw
eń są m.in.: wpływ
z niezbędnymi substancjami oraz roztworem
ćwicz
tami
Tema
.
ami wpływu człowieka na gleby
ale ciekawych doświadczeń, zapoznaje ze skutk
, wpływ wybranych
gleby
urę
strukt
na
sodu
u
chlork
nie
aływa
oddzi
,
skażenia gleby na wzrost roślin, zasolenie gleby
Doświadczenia zawarte
n pH. Dołączone karty pracy można kserować.
mi pracy”.
nawozów na gruzełkowatość gleby i na jej odczy
saż.
A – zestaw dośw. z wypo labor. i karta
w tym zestawie wchodzą w skład „GLEB

GLEBA
96

własności fizykochemiczne
– zestaw doświadczalny

ków) oraz zestawem
dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wnios
Zestaw 7 doświadczeń wraz z omówieniem
fiolki, lejki, sito, sączki,
a,
pęset
a,
pipet
i,
zlewk
i,
szalk
dry,
o (cylin
niezbędnego wyposażenia laborator yjneg
kolor ymetryczną.
skalą
ze
wym
źniko
...) i roztworem wska
lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby
ościami
własn
ymi
doświadczeń, zapoznaje z podstawow
Zestaw, za pomocą prost ych, ale ciekawych
tura gruze łkowata
struk
we,
glebo
e
frakcj
e
awow
podst
,
mineralny
fizykochemicznymi gleby, takimi jak: skład
ja fizyczna gleb.
ność wodna gleby, odczyn pH gleby, sorpc
gleb, wilgotność, zdolność filtrac yjna i pojem
wie wchodzą w skład
zesta
tym
w
rte
zawa
enia
iadcz
Dośw
Dołąc zone karty prac y można kserować.
prac y”.
sażeniem laborator yjnym i kartami
„GLEBA – zestaw doświadczalny z wypo

SKŁAD

Zestaw do badania stanu powietrza,
w tym zanieczyszczenia i hałasu
Zestaw przeznaczony jest do szeroko pojętych badań otaczającego nas powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia. Bogaty skład zestawu, w tym przyrządy pomiarowe, pozwalają badać takie
czynniki i parametry jak:
temperatury powietrza, w tym zmian dziennych (min./max) • ciśnienia atmosferycznego • światłości • wilgotności
względnej • temperatury • poziom dźwięku / hałasu • wielkości opadu atmosferycznego • pH opadu atmosferycznego i in.
• zawartości ozonu w powietrzu • zanieczyszczenia powietrza • zapylenia i rodzaju zapylenia obecności i rodzaju pyłków
kwiatowych • wykrytych bakterii, zarodników drożdży, grzybów • „kwaśnych deszczy” (odczyn pH) • objętości i rozszerzalności powietrza • warunków sprzyjających powstawaniu smogu • efektu cieplarnianego • działanie dwutlenku węgla na
wzrost roślin • wpływ produktów spalania siarki na rośliny zielone.

Barometr
Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru
poziomu oświetlenia, dźwięku, wilgotności oraz
temperatury z wyświetlaczem LCD (14 mm)
Paski wsk. do oznacz. zaw. ozonu w powietrzu
Termometr min.-max z higrometrem
Termometry szklane -10..+110 ºC
Waga elektroniczna z kalkulatorem 0,1 g/max 150 g
Deszczomierze (wbijane w podłoże)
Fiolki PS z korkiem
Kolby stożkowe z korkiem
Lejki
Bibuły filtracyjne (sączki)
Łyżko-szpatułka
Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta)
Mikroskop ręczny 30x podświetlany
Lupa z 3 powiększeniami
Nasiona rzeżuchy
Paski wskaźnikowe pH
Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml
Korki do cylindrów
Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym
Palniki spirytusowe z knotem
Stojaki nad palnik alkoholowy
Zlewki miarowe (borokrzemian.) 250 ml
Szalki Petriego
Szczypce laboratoryjne do zlewek
Szczypce laboratoryjne
Szkiełka podstawowe
Szkiełka zegarkowe
Taśma samoprzylepna
Zestaw reagentów
Matryca milimetrowa foliowana
Okulary ochronne podstawowe

Zestaw podstawowy szkła
i wyposażenia laboratoryjnego
Skład zestawu:
•  cylindry szklane miarowe – 2 szt. różnej pojemności
•  termometr laboratoryjny szklany -10...110 °C
•  kolby Erlenmayera – 2 szt. różnej pojemności
•  zlewki szklane – 3 szt. różnej pojemności
•  okulary ochronne podstawowe
•  probówki szklane – 6 szt.
•  stojak do probówek 6+6
•  szczotka do probówek
•  pipety Pasteura – 6 szt.
•  szkiełko zegarkowe
•  mieszadło szklane
•  szpatułka
•  tryskawka
•  linijka
•  lupa
•  lejek

Prosty zestaw
do wytwarzania wybranych gazów
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20-elementowy, plastikowy
znego najczęściej
20-elementowy zestaw z tworzywa sztuc
o. Idealny do
alneg
iadcz
dośw
ia
używanego wyposażen
iadczeń edukacyjnych.
przeprowadzania podstawowych dośw
250 ml, cylinder 10 ml,
Zestaw zawiera: zlewka 100 ml, zlewka
lka z dozownikiem
bute
mm,
65
Ø
cylinder 100 ml, lejek
ntów (4 szt.), tryskawka,
reage
do
i
tkam
zakrę
z
lki
bute
le),
(krop
ć umieszczona
probówki (3 szt.), pipety (6 szt.). Całoś
niku.
pojem
ym
w plastikow

Zestaw zawiera pojemnik do wody z pokrywką, 5 probówek (150x24 mm) z korkami,
w tym jeden z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem bocznym), stojak do
probówki, wężyk, rurkę szklaną do korka z bańką szklaną. Służy do wytwarzania
wybranych gazów, które gromadzą się nad wodą, na przykład: tlen, wodór,
dwutlenek węgla.
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Zestaw Filtrujemy – Oczyszczamy
Zestaw do wielopoziomowego filtrowania i oczyszczania np.
wody jak również symulowania wielostopniowego oczyszczania
ścieków w oczyszczalniach różnego typu. W skład zestawu
wchodzą wszystkie niezbędne elementy do równoległego
filtrowania kilku próbek (max 8), np. zanieczyszczonej wody
oraz przykładowe materiały filtrujące (żwir itp.).

Zestaw do przesączania
i filtrowania na statywie
Zestaw składa się z poczwórnego, drewnianego uchwytu do
lejków mocowanego (regulowana wysokość) na pręcie statywu
oraz 4 lejków. Umożliwia demonstrację efektów filtrowania
wody i innych cieczy przez różne materiały (np. piasek, żwir,
węgiel, sączki papierowe), jak również demonstrację własności
różnych typów gleb (przepuszczalność, zdolność filtracyjna,
pojemność wodna). Do zestawu można dokupić Uchwyt do
lejków (4) do statywu, jako drugi poziom przesączania oraz
naczynia (np. zlewki) szklane lub plastikowe.

SKŁAD:
• Statyw laboratoryjny (podstawa
z prętem) – 1 sztuka
• Uchwyt do lejków (4 -otworowy)
do statywu – 2 sztuki
• Butelka borokrzemianowa z nakrętką,
około 200 ml – 2 sztuki
• Zlewka miarowa wysoka,
borokrzemianowa – 2 sztuki
• Zlewka miarowa PP – 2 sztuki
• Lejek plastikowy – 8 sztuk
• Sączki laboratoryjne (bibuła
filtracyjna) 100 mm – 100 sztuk
• Nosidło plastikowe z rączką – 1 sztuka

Zestawy do badania gleby
(azot—fosfor—potas—pH)
10

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości azotu,
fosforu i potasu w glebie oraz pH gleby (metoda: głównie
kolorymetryczna); umożliwia wykonanie 10 testów (4x10).

25

Zestaw umożliwia wykonanie 25 testów (4x25) i określenie
poziomu fosforu, azotu, potasu oraz pH w badanej glebie
głównie metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej).
Zawiera odczynniki i niezbędne do tego pojemniki.

więcej podobnych pomocy
znajdziesz w dziale
ze sprzętem laboratoryjnym
na stronach 86-94

do
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SKROBI

Zestaw pozwala na pracę w 4 grupach i umożliwia, nieskomplikowanymi metodami, wykrycie obecności skrobi w różnych artykułach spożywczych i roślinach,
jak również zapoznanie się z podstawowymi właściwościami skrobi. Skład obejmuje m.in.: szalki, pipety Pasteura, zlewkę, łyżko-szpatułkę, bagietkę, jodynę,
rękawiczki laboratoryjne.

BIAŁEK

Zestaw pozwala na pracę w 4 grupach i umożliwia zbadanie składu pierwiastkowego białek, ich właściwości oraz wykrycie ich obecności w wybranych artykułach spożywczych (przy pomocy reakcji ksantoproteinowej lub biuretowej).
Skład: probówki, palnik, łapy do probówek , stojak do probówek, pipety Pasteura, zlewka, alkohol etylowy, wodorotlenek sodu, octan ołowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalina.

CUKRÓW

Zestaw umożliwia pracę w 4 grupach i pozwala zbadać podstawowe właściwości
cukrów prostych (np. glukoza) i złożonych (np. skrobia), jak również stwierdzić
ich obecność np. w wybranych artykułach spożywczych. Skład: zlewki, szalki, paski wskaźnikowe, probówki, stojak do probówek, pipety Pasteura, łapa do probówek, palnik spirytusowy, stojak nad palnik, bagietka, łyżko-szpatułka, glukoza,
sacharoza, azotan srebra, woda amoniakalna, siarczan miedzi, wodorotlenek
sodu, skrobia, okulary, rękawiczki. Ważne: odczynniki można wykorzystać także
do innych doświadczeń, np. wykrywania aldehydów lub ketonów.

Zestaw
demonstracyjny
do elektrolizy
Wykonany z odpornego tworzywa,
na podstawie, na której znajdują
się gniazda połączeniowe
(do podłączania przewodów
z wtykami bananowymi 4 mm).
Pojemnik, w którym umieszczane
są elektrody jest transparentny
(h=8 cm, średnica ok. 10 cm),
dzięki czemu dobrze widoczny
jest przeprowadzany proces
elektrolizy. Wysokość całego
zestawu: 17,5 cm.

Zegar z „baterią owocową”

zestaw doświadczalny

Zegar zasilany owocami i warzywami ("ogniwo owocowe")! Widoczne z boku płytki-elektrody wbijane są w owoc/warzywo, włączane w budowane obwody elektryczne oraz wykorzystywane do badania przewodności różnych materiałów. Zasilanie
zegara odbywa się na tej samej zasadzie na jakiej działają współczesne baterie.
Dodatkowe elementy zestawu umożliwiają budowę bardzo różnych obwodów
elektrycznych, a także dowiedzenie, że prąd elektryczny płynie w zbudowanych
przez uczniów obwodach, ponieważ zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy metalami a kwasami zawartymi w owocach, warzywach i in. Uczniowie przekonają
się także, że w niektórych doświadczeniach do zapalenia diody LED wystarczy jedna
cytryna, a w innych potrzeba będzie tych cytryn trzy, a nawet więcej sztuk.

W skład zestawu wchodzą: (1) moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej; 2) elektrody: magnezowa (Mg), aluminiowa (Al), mosiężna (Mosiądz), miedziana (Cu) – 2 szt., cynkowa (Zn) – 2 szt., węglowa
(C) x 2 szt.; (3) dioda LED; (4) przewody – 4 szt.; (5) gumowa rurka (lateksowa); (6) plastikowa rurka;
(7) lejek. Do przeprowadzenia doświadczeń niezbędne są także ogólnie dostępne materiały takie jak
sól kuchenna, soda spożywcza (dostarczane z zestawem "Gleba...") oraz owoce i warzywa.
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ŚWIATŁO
i BARWY

Okulary do mieszania barw
Przyrząd do mieszania w formie okularów z tworzywa sztucznego z wymiennymi „soczewkami”-filtrami – barwnymi, ale
transparentnymi (2x czerwone, 2x niebieskie, 2x żółte). Po każdej stronie okularów można umieszczać maks. po dwa różne filtry.

Kolorowe filtry-łopatki
6 kolorowych filtrów (2 x 3 kolory) w kształcie trwałych łopatek wykonanych z tworzywa sztucznego (sztywnych
i transparentnych) umożliwia mieszanie barw.

Kolorowe filtry do mieszania barw
6 różnokolorowych filtrów w kształcie trwałych łopatek wykonanych z tworzywa sztucznego (sztywnych
i transparentnych) umożliwia mieszanie barw.

Zestaw

Latarka podręczna

6 różnych soczewek

Latarka z tworzywa zasilana bateryjnie (2 baterie typu D; nie
dołączone do latarki). Soczewka Ø 6cm, długość latarki 18 cm.

Soczewki
„znoszące się”

Wskaźnik laserowy

z wymiennymi końcówkami
Poręczny wskaźnik laserowy mieszczący się w dłoni z wygodnym brelokiem
na drugim końcu, zasilany bateryjnie, z wymiennymi końcówkami
o różnych kształtach (innych niż podstawowy, czyli kropka).

Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda
Ø 50 mm. Dołączony stojak.

Akrylowa kształtka
do obserwacji
wiązki światła (S)

Komplet 2 soczewek, wypukłej i wklęsłej
o Ø 38 mm (ogniskowa: 150 mm), które
po nałożeniu na siebie demonstrują
efekt znoszenia zniekształceń obrazu.

Kształtka akrylowa wygięta lekko w kształt litery S,
o wymiarach 220 x 20 x 20 mm i jednej ściance białej
jest doskonałą pomocą do demonstracji zjawiska
całkowitego wewnętrznego odbicia oraz innych
zasad optyki. Źródło światła nie dołączone.

Gnomon – pakiet 5

Zestaw 3 różnych pryzmatów
Zestaw 3 różnych pryzmatów akrylowych dających czyste i ostre spektrum (widmo).

Pryzmat szklany
Pryzmat akrylowy
Pojedyncze pryzmaty: szklany i akrylowy (większy).

Pryzmat akrylowy do napełniania
100

Pryzmat akrylowy w postaci transparentnego graniastosłupa trójkątnego pustego
w środku dostarczany z korkiem i lejkiem do napełniania czystą wodą i innymi płynami
(transparentnymi lub nie) i przeprowadzania doświadczeń z zakresu optyki.

Pakiet klasowy 5 gnomonów z matrycami do nanoszenia obserwacji (do powielania).
Każdy gnomon ma estetyczną, drewnianą podstawę o wymiarach ok. 15 x 5 x 2 cm
oraz słupek mosiężny z obłym (nie ostrym!) chromowanym zakończeniem o wysokości
około 22 cm. Gnomony rzucają wyraźny, dobrze widoczny cień.

Krążek barw Newtona
z ręczną wirownicą
Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej
podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej
wirownicy. Średnica krążka: ok. 18 cm.

Zestaw do prezentacji zjawisk optycznych
Lustra płaskie, bezpieczne
Bezpieczne (bez szkła), dwustronne lustra. Każde
10x15 cm. Bardzo przydatne w terenie do oświetlania
zagłębień oraz obserwacji trudno dostępnych miejsc.

Wspomaga omawianie podstawowych pojęć z zakresu światła i barw. Zestaw zawiera: soczewki szklane (dwustronnie wypukłą i dwustronnie wklęsłą), biały ekranik, szklany ekranik, 2 lustra szklane, 5 kolorowych filtrów celofanowych, 3 stojaczki do soczewek i luster, 2 pryzmaty
równoboczne (akrylowe, 25x50 mm), zlewkę miarową, świecę oraz latarkę.

Maszyna do mieszania barw
Demonstracyjny przyrząd w postaci specjalnego projektora wykorzystującego
trzy niskonapięciowe silne diody LED (czerwona, zielona, niebieska)
zamontowane w specjalnych obudowach i gniazdach umożliwiających
regulację kąta padania każdej barwnej plamy na biały ekran (nie dołączony).
Możliwe jest więc wyświetlanie każdej barwy w postaci koła oddzielnie lub po
nałożeniu częściowym lub całkowitym na inną/inne barwy (mieszanie ich).

Lustra wypukło-wklęsłe
10 szt. bezpiecznych (bez szkła), 2-stronnych
luster (z jednej strony wklęsłe, z drugiej wypukłe).
Wymiary każdego lustra 10x10 cm.

Stojaczki-wsporniki do luster
Stojaczki do luster z tworzywa sztucznego – większe
i mniejsze – sprzedawane w kompletach po 6 sztuk.

Przyrząd do rozszczepiania
światła białego (na kolory tęczy)

Dysk optyczny z akcesoriami
i elementem świetlnym

Metalowa tuleja z achromatycznym szklanym obiektywem oraz
3-elementowym pryzmatem. Patrząc przez wziernik przyrządu zobaczymy rozszczepione białe światło, czyli piękne barwy tęczy.

Zwany też Dyskiem optycznym Hartley’a. Zestaw
prezentuje załamanie wiązki światła po przejściu przez
różne soczewki. Zawiera obrotowy dysk o średnicy
23 cm ze skalą (360 stopni), komplet magnetycznych
soczewek i pryzmatów akrylowych (trójkątny,
trapezoidalny, półokrągły, soczewka wypukła i wklęsła)
oraz przyrząd do wytwarzania promieni świetlnych
wraz z diafragmami. Całość na stojącej tablicy.

Załamanie
wiązki światła

model demonstracyjny
laserowy
Model bardzo dobrze prezentuje
załamanie wiązki światła laserowego
po przejściu przez inny ośrodek (tu:
wodę) oraz zjawisko odbicia. Składa
się z przezroczystego z przodu,
walcowatego pojemnika z wodą
i skalą (360 stopni) na tylnej ściance,
wykonanego z tworzywa sztucznego
o średnicy 16 cm, oraz ruchomego
ramienia z laserem włączanym
przyciskiem. Całość na podstawie.

Zestaw wprowadzający do optyki uczniowski

Komplet kilkunastu elementów, w tym lustra, 4 kolorowe filtry-łopatki z tworzywa
sztucznego,
"oko muchy" (soczewka złożona z kilkunastu minisoczewek, w obudowie), kolorowe
kartoniki
z obrazkami do filtrowania barw i iluzji, umożliwiających przeprowadzanie doświadc
zeń z zakresu
barw, odbić, iluzji, a także budowę prostego modelu peryskopu według załączone
j instrukcji.

Seria Ciekawostki fizyczne: Iluzje

optyczne

Komplet kilkunastu elementów, w tym kartoniki z obrazami-iluzjami
optycznymi, okulary z siatkami dyfrakcyjnymi, lustra płaskie, arkusz lustrzany
giętki (format A4), arkusz-wzornik wymiarów kołowych i inne, umożliwiających
przeprowadzanie doświadczeń z zakresu iluzji optycznych, a także budowę
prostego modelu kalejdoskopu i camera obscura według załączonej instrukcji.
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Zestaw klasowy
camera obscura

Zestaw 7 różnych
pryzmatów
/bloków akrylowych

(8 sztuk)

Pakiet zawiera 8 kartonowych modeli
camera obscura (do samodzielnego
złożenia) z otworem i ekranem o wymiarach
15x10x10 cm każdy, źródło światła
(żarówka z żarnikiem na podstawie) oraz
50 arkuszy czarnego papieru 20x25 cm
i umożliwia całej klasie/grupie w sposób
eksperymentalny poznać zasadę działania
protoplasty współczesnych urządzeń.

Pudełko do wytwarzania promieni
z wyposażeniem – wersja ekonomiczna
Metalowe pudełko
do wytwarzania
promieni z ruchomym
(jezdnym) gniazdem
żarówki (źródłem
światła). Dołączone:
soczewka wypukła,
filtry barwne oraz
diafragmy. Zasilanie:
12 V; przewody (4 mm)
dołączone.

Zestaw do optyki
z ławą optyczną (60)
i pełnym wyposażeniem
Bardzo bogate wyposażenie
optyczne zestawu oraz jego
kompletność umożliwiają wykonanie
szeregu doświadczeń klasycznych
z zakresu optyki, jak również
z innych dziedzin związanych
choćby pośrednio z optyką. I tak, za
pomocą zestawu zaprezentujemy
doświadczalnie takie pojęcia jak:
Cień i półcień, Załamanie światła
w pryzmacie, Krótkowzroczność oka
ludzkiego i jej korekcja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skład

Ława – podstawa (60 cm)
Nóżki podstawy ławy
Uchwyt przesuwny (do soczewek i in.) - 5 szt.
Stolik
Ekran-stolik optyczny
Źródło światła (12V/20W)
Diafragma (5 szczelin)
Diafragma (1 szczelina)
Kondensor soczewkowy na podstawie
Soczewka dwuwypukła (f = +50 mm) na podstawie
Soczewka dwuwypukła (f = +100 mm) na podstawie

Komplet 7 bloków akrylowych (grubość 15 mm) do doświadczeń z zakresu optyki: prostopadłościenny (75x50
mm), półokrągły (średnica 75 mm),
3 trójkątne (równoboczny: 58 mm /
prostokątny, równoramienny: 75 mm
/ o kątach 90-60-30: 75 mm) oraz
wypukły i wklęsły (100 mm). Całość
w skrzyneczce drewnianej.

Zestaw do wytwarzania promieni
z wyposażeniem optycznym
W skład zestawu wchodzi urządzenie do wytwarzania promieni oraz
akcesoria optyczne do przeprowadzenia wielu eksperymentów z zakresu
odbić, załamań i barw. Urządzenie posiada wbudowane soczewki i lustra
o regulowanych kątach nachylenia, które pozwalają na wytwarzanie
równoległych, zbieżnych lub rozbieżnych wiązek promieni. Zawiera także
prowadnice, w których umieszcza się filtry, diafragmy i lustra. W skład
zestawu wchodzą ponadto: 5 różnych pryzmatów
(1), 3 różne soczewki (2), 3 różne lustra
(3), 2 diafragmy, 8 kolorowych filtrów
transparentnych oraz w postaci wzorów.
Zasilanie: 12 V lub 3 baterie (zasilacz
można nabyć oddzielnie).

W instrukcji zilustrowano 20
podstawowych doświadczeń, które
można wykonać wykorzystując elementy zestawu.
Doświadczenia te nie wyczerpują wszystkich możliwości.

Spis doświadczeń
•
•
•
•
•
•
•
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rozchodzenie się światła (fali świetlnej)
Cień i półcień
Camera obscura
Obraz i odbicie światła w zwierciadle (lustrze) płaskim
Obraz i odbicie światła w zwierciadle (lustrze) wypukłym i wklęsłym
Załamanie światła w pryzmacie
Załamanie światła w wodzie

Soczewka dwuwypukła (f = +200 mm) na podstawie
Soczewka dwuwklęsła (f = -100 mm) na podstawie
Ekran przezroczysty 90x90 mm
Lustro płaskie 90x90 mm
Ekran biały 90x90 mm
Uchwyt do diafragm i elementów wsuwanych
Elementy 3-D transparentne do napełniania (R 35)
Optyczne elementy – 5 różnych
Pryzmat równoboczny
Świeczka (źródło światła II)
Uchwyt-podstawa do ekranów i luster

Zdjęcie nie zawiera
wszystkich elementów

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

•
•
•
•
•
•
•

Soczewka skupiająca
Soczewka rozpraszająca
Ogniska soczewek skupiających
Model oka ludzkiego
Krótkowzroczność oka ludzkiego i jej korekcja
Dalekowzroczność oka ludzkiego i jej korekcja
Soczewka (szkło) powiększająca

•
•
•
•
•
•

Model teleskopu (I)
Model teleskopu (II)
Rzutnik slajdów (model)
Mikroskop optyczny
Rozszczepienie światła białego w pryzmacie
Filtrowanie widma światła białego

Lustro metalowe
Przewody przyłączeniowe (50 cm)
Element drewniany zacieniający
Kolorowe filtry – zestaw 3 (czerwony, niebieski, zielony)
Slajd kolorowy (pejzaż)
Diafragma z małym otworem (średnica 2 mm)
Diafragma z dużym otworem (średnica 4 mm)
Diafragma ze strzałką
Zasilacz niskonapięciowy (AC; prądu zmiennego), 12V/2A.

Zasilacz demonstracyjny,
cyfrowy, wersja rozszerzona

Wysokiej niezawodności zasilacz prądu stałego DC z płynną regulacją napięcia wyjściowego. Wyposażony w diodę LED sygnalizującą pracę urządzenia oraz DUŻE wyświetlacze
ciekłokrystaliczne (16 mm) wskazujące wartość napięcia wyjściowego (V) oraz wartość
prądu obciążenia (A). Posiada także regulację napięcia wyjściowego oraz regulację prądu
obciążenia. Z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym. Nowoczesne wzornictwo. Napięcie wejściowe: 115/230 V AC, 50-60 Hz (przełącznik zewnętrzny);
zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0-15 V; zakres regulacji prądu obciążenia: 0-3 A; zabezpieczenie prądowe: 3 A. Moc wyjściowa: 45 W. Wymiary: 9,5x16x22,5 cm; waga: 2 kg.
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Ława optyczna z pełnym wyposażeniem

Zasilacz regulowany 3A, podręczny

Oprócz ławy optycznej z anodyzowanego aluminium o długości 120 cm, skalowanej, w skład wchodzi: Zestaw do wytwarzania promieni z wyposażeniem optycznym
(patrz: obok), specjalne platformy, podpórki i stojaki, ekran, obrotowy stolik do pryzmatów, prowadniki fotograficzne, dodatkowe soczewki i pryzmaty. Zestaw nie zawiera zasilacza. Pracownie nie posiadające zasilacza mogą go nabyć oddzielnie.

Lekki i poręczny zasilacz DC (prąd stały) w poręcznej kompaktowej obudowie. Napięcie wejściowe: 230 V AC (50 Hz). Napięcia wyjściowe: 3; 4,5; 6;
7,5; 9 i 12 V. Max. prąd obciążenia: 3A. Wymiary 9 x 5 x 14 cm. Waga 420 g.

WŁASNOŚCI
MATERII
Półkule magdeburs
kie,
wersja ekonomiczn
a

Półkule magdeburskie wyk
onane
przystępne cenowo i nie wym z gumy, a więc
agające pompy do
wytworzenia próżni.

Zestaw materiałów elastycznych do ćwiczeń
Zestaw zawiera różne materiały do badania i prezentacji elastyczności: dwie kostki
(13x5x5 cm) z gąbki lateksowej; 4 elastyczne sznurki zakończone z obu stron koluszkami;
4 małe, miękkie bloki gumowe; gumowa rurka dług. 90 cm; 2 rodzaje drutu miedzianego
(0,28 mm i 0,45 mm); dwie szerokie sprężyny metalowe o średnicy 50 mm (4,5 skrętu
każda) oraz 25 sztuk sprężyn do badania granicy elastyczności.

Kula Pascala, szklana
Szklany przyrząd do demonstracji Prawa Pascala
kształtem przypominający kolbę okrągłodenną
z wydłużoną szyją, w której porusza się tłok.
Dolna część, czyli kula, posiada na powierzchni
otwory, przez które wypływa (równomiernie!)
ciecz po naciśnięciu tłoka.

Pomoc
do demonstracji
zależności ciśnienia
od głębokości
Wykonana z pleksiglasu,
w formie transparentnego cylindra
z trzema poziomymi wylewami na różnych
wysokościach, pomoc demonstruje zależność
ciśnienia cieczy od jej głębokości (im wyżej
wylew, tym mniejsze ciśnienie cieczy
i szybciej zadziała siła grawitacji = szybciej
zakrzywi się w dół strumień wypływającej
cieczy). Wysokość/średnica: ok. 60 cm / 6 cm.

Pojemnik
z poziomym wylewem
Przydatny podczas wykonywania doświadczeń prezentujących
prawo Archimedesa oraz innych eksperymentów, np. z zakresu
ciężaru właściwego. Wysokość ok. 12,5 cm.

Zestaw do demonstracji
Prawa Archimedesa
Pomoc w sposób jasny i poglądowy objaśnia prawo
Archimedesa. Składa się ze statywu z ruchomym
wieszakiem, na którym zawieszamy siłomierz,
szklanej zlewki z rurką odprowadzającą skierowaną
pionowo w dół, zlewki-odbieralnika oraz dwóch
ciężarków – o kształcie regularnym i nieregularnym.

Naczynia kapilarne
Kapilarne naczynia – 5 różnych – połączonych ze
sobą i umieszczonych na podstawie dobrze obrazują
zjawiska kapilarności (włoskowatości), siły adhezji
i kohezji, menisk, napięcie powierzchniowe.

Prasa hydrauliczna
uproszczony model

Naczynia połączone

Ekonomiczna i uproszczona wersja
prezentująca zasadę działania prasy
hydraulicznej oraz Prawa Pascala. Składa
się z dwóch połączonych rurką strzykawek
o różnej objętości (10 ml i 50 ml)
i zamontowanych w stojącej obudowie.

Tradycyjna, nadal niezastąpiona pomoc
do prezentacji jednakowego poziomu
cieczy w naczyniach połączonych,
niezależnie od kształtu naczyń.

Palnik alkoholowy
z knotem, 60 ml
Przyrząd do demonstracji
przewodności różnych metali
Do demonstracji stopnia przewodności cieplnej 5 różnych metali:
aluminium, mosiądzu, miedzi, niklu i stali. Z metali tych wykonane są
promieniste pręty osadzone na miedzianym dysku łączącym (całość
przymocowana do uchwytu). Każdy pręt na końcu posiada wgłębienie
do umieszczania parafiny. Podgrzewany jest środek przyrządu.

Mały, poręczny palnik alkoholowy
60 ml, szklany, z knotem.

12 płytek-typów metali
Komplet 12 różnych płytek metali do porównywania
ich własności. Wymiary każdej płytki 5 x 2,5 cm.
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Bloki metali – 6 różnych

Sprężyny

Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok:
20 mm), lecz wykonanych z różnych metali i stopów
metali, w tym miedzi, mosiądzu i aluminium.

komplet różnych
Komplet ok. 50 różnych sprężyn.

Zestaw
6 różnych sprężyn
z zawieszkami

Kule z otworami – 6 różnych
Zestaw 6 kul o jednakowej objętości (średnica: 25 mm),
lecz wykonanych z różnych materiałów: drewna, plastiku,
miedzi, aluminium, stali i mosiądzu. Wszystkie kule są
przewiercone i nadają się do różnych doświadczeń, w tym
z zakresu ruchu (także wahadłowego).

Sześć sprężyn o długości pomiędzy 10 a 20 cm
i średnicach od 1 do 3 cm, zakończonych
z obu stron kółkami-zawieszkami.

Sprężyna „wędrująca”

Bloki metali z zawieszkami

Sprężyna, która w ciekawy sposób
dowodzi praw fizyki – m.in. sama
"schodzi" po schodach lub pochylni.

– 6 różnych

Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości
(bok: 20 mm), lecz wykonanych z różnych metali
i stopów metali: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku
stali i aluminium.

Zestaw 6 różnych cylindrów

Zestaw 15 bloków
różnych materiałów-ciał stałych

jednakowy ciężar

Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów:
aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie
cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica walca, a w związku
z tym są one różnej wysokości, co znakomicie pokazuje różnice
pomiędzy ciężarem (właściwym) a objętością.

15 bloków różnych materiałów jest doskonałą pomocą do prezentowania
różnic i właściwości ciał stałych. Bloki mają wymiary: 50 x 40 x 30 mm
(drewno, wosk, aluminium, metal, polistyren), 20 x 20 x 100 mm (pleksiglas,
szkło, skała, aluminium, drewno miękkie, marmur), 50 x 50 x 20 mm (ołów),
20 x 20 x 50 mm (mosiądz) oraz 40 x 40 x 20 mm (stal).

Kamertony rezonacyjne, komplet 2 z młotkiem
Komplet 2 kamertonów 440 Hz (dołączona zwora). Widełki zdejmowane. Miękki młotek w komplecie.

Kamerton
Pojedynczy kamerton, 440 Hz. Widełki zdejmowane. Zalecany miękki młotek (nie zawarty).

Młotek do widełek stroikowych
Uniwersalny młotek do widełek stroikowych, kulisty, gumowy.

MAGNETYZM

Balony
Dobrej jakości baloniki do
doświadczeń dotyczących
powietrza i jego własności.
Pytaj także
o Pompkę do balonów

Zestaw 20 magnesów
sztabkowych w pudełku
Poręczny pakiet klasowy 20 magnesów
sztabkowych ceramicznych umieszczonych
w przegródkach w zamykanym pudełku
z tworzywa sztucznego. Wielkość każdego
magnesu: 14 x 10 x 50 mm.

Elektromagnes

Herkules

Pomoc świetnie demonstruje ogromną
siłę i możliwości elektromagnesu
– zasilany jedną 9V baterią
elektromagnes może utrzymać
i przenosić ciężar do 150 kg! Ładunek
mocno przyczepiony możemy
przemieszczać i uwalniać żądanym
miejscu. Dodatkowo, w górnej części
wbudowany zaczep karabińczykowy do
zawieszania elektromagnesu.

!

Zestaw 2 płytek transparentnych
z metalowymi pałeczkami
Dwie transparentne płytki,
każda o podstawowych
wymiarach około:
15 x 7,5 cm z zatopionymi
metalowymi pałeczkami
umieszczonymi wewnątrz
regularnie rozłożonych
gniazd (każda płytka
zawiera ich prawie 100).
Do demonstracji pola
magnetycznego.

Magnesy
1
1
2
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3

4
5

sztabkowe, komplet 2
Para magnesów sztabkowych o długości 8
cm każdy, m.in. do demonstracji odpychania
i przyciągania (biegunowości) oraz doświadczeń
z opiłkami (linie pola magnetycznego).
Charakterystyczną cechą jest warstwa
kolorowego plastiku na magnesach
zapobiegająca zbyt szybkiej utracie cech
magnetycznych (rozmagnesowaniu się).

2

neodymowe, 10 sztuk
Okrągłe magnesy neodymowe o Ø 10mm.

3

sztabkowe, wielkie,
komplet 2
Para magnesów sztabkowych taka jak magnesy
sztabkowe obok, ale o długości 13 cm każdy.

4

podkowiasty
Magnes o długości 10 cm ze zworą.

5

podkowiaste, 3 różne
Komplet 3 magnesów o długości 7,5 cm,
10 cm i 12,5 cm.

10 kompasów
transparentnych

Magiczne zjawiska magnetyczne
zestaw demonstracyjny
Zestaw kompaktowy
umożliwiający przeprowadzenie
trzech różnych doświadczeń
i "trików" z zakresu magnetyzmu:
1. budowę dużego kompasu
z tarczą prezentującą różę
wiatrów,
2. budowę układu, w którym
magnes "unosi się" na nitce,
3. budowę układu, w którym
wiszący magnes "sterowany"
jest przez przesuwanie
leżących na tarczy magnesów.

Igła magnetyczna
na podstawie

SIŁY
w PRZYRODZIE

Koło Maxwella
Klasyczna pomoc dydaktyczna
prezentująca zjawisko
zachowania energii
i jej przemiany (tu: energii
potencjalnej w kinetyczną).
Koło z osią służącą jako uchwyty
zawieszone jest na statywie
(dwa punkty); doświadczenie
polega na zwinięciu na osiach
sznurków i podciągnięciu koła
do góry, a następnie puszczeniu
go swobodnie – energia
potencjalna zamieniana jest
w kinetyczną i koło opada
w dół, gdzie następuje zamiana
odwrotna: energii kinetycznej
w potencjalną i koło porusza się
z powrotem do góry. Cały proces
trwa aż cała energia zostanie
zużyta przez siły tarcia (inaczej
byłoby to swoiste perpetum
mobile). Pomoc demonstracyjna
– średnica koła: min. 9 cm.

10 małych, poręcznych kompasów
(średnica 20 mm) do wyznaczania
linii pola magnetycznego. Dzięki
transparentnej obudowie, igły
widoczne są z obu stron, co
umożliwia także przeprowadzanie
doświadczeń na rzutniku pisma.

Potrójne wahadło
Duża, demonstracyjna pomoc o ciekawej budowie – wysoki
statyw (1 metr, skalowany) zakończony jest metalowym
wysięgnikiem (28 cm), na którym zawieszone są na długich
linkach trzy różne kule (średnica 2,5 cm) wykonane z drewna,
metalu i stali. Wahadła można wprawiać w ruch niezależnie
od siebie oraz dokonywać obserwacji i obliczeń.

Zestaw

Krążki i wielokrążki

Zawiera wielokrążki i butle-ładunki o różnej
masie (napełniane różną ilością wody).
Zestaw pomaga zrozumieć istotę działania
i wykorzystanie wielokrążków.

Wielokrążki-proste maszyny

zestaw demonstracyjny

Pomoc do wyznaczania
środka ciężkości

Za pomocą zestawu można
prezentować działanie i funkcje
krążków i wielokrążków, prostych
maszyn oraz wybrane zasady
mechaniki. Zestaw demonstruje
i pomaga zrozumieć istotę działania
i wykorzystanie wielokrążków.
Różnorodny i szeroki skład
zestawu (widoczny na zdjęciu
obok) oraz duże demonstracyjne
rozmiary umożliwiają efektywną
demonstrację. Wysokość pręta
głównego na stojaku: 61 cm.

Pomoc umożliwia wyznaczanie środków ciężkości
płaskich obiektów. Składa się ze statywu,
ciężarka na lince oraz 5 różnych plansz-figur
(w tym: trójkąt, trapez, L, równoległobok)
z otworami do zawieszania. Plansze można także
odwzorowywać na kartce i sprawdzać wyniki
metodą inną metodą, np. geometryczną.

Przyrząd do demonstracji inercji ciał

Ciekawa pomoc do demonstracji zjawiska inercji. Na podstawie zamontowana jest
elastyczny pasek metalu oraz kolumna, na której umieszczana jest płytka, a na niej
kulka. Sprężystym paskiem uderzamy w płytkę z kulką wybijając płytkę spod kulki,
która... ponownie znajduje się na kolumnie leżąc na niej bezpośrednio.

Łuk
romański

Dynamometry

(siłomierze)

Zabawna fizyka:
Balansujący ptaszek
Klasyczna zabawka – ptaszek balansuje oparty na samym dziobie dzięki
idealnemu rozłożeniu masy (odpowiedniemu dociążeniu końców skrzydełek). W ten sposób jego środek ciężkości został przesunięty i znajduje się tuż
pod punktem podparcia, czyli dziobem.

Wybór siłomierzy
wykonanych z trwałego
tworzywa o podwójnych
skalach (kg/N): 2,5 N, 5 N,
10 N, 20 N, 30 N i 50 N.

Model demonstruje zarówno konstrukcję łuku
romańskiego (popularnego dla tego stylu
architektonicznego i rozwijanego w gotyku), jak
i jej praktyczny efekt w budowlach, czyli pożądany
i zaplanowany rozkład sił i przenoszenie sił na punkty
podparcia konstrukcji łukowej zbudowanej z wielu
elementów. Model złożony można składać i rozkładać.
Wymiary złożonego modelu: 18 x 5 x 44 cm.
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CD

MULTIMEDIA
Au dio

Jaki to ptak
części: 2, 3, 4

Wielkie koncerty
polskiej przyrody części 1, 2

– rozpoznawanie głosów zwierząt

Na każdej z płyt poznamy głosy 40 różnych gatunków ptaków. Lektor wiedzie
nas “za ucho” i zwraca uwagę na charakterystyczne elementy występujące
w śpiewach poszczególnych gatunków.
Do płyty dołączone krótkie opisy ze zdjęciami w formie książeczki. Każda płyta
(część) sprzedawana oddzielnie.

Na każdej z płyt znajduje się 20 utworów dźwiękowo opisujących bogactwo przyrodnicze Polski. Płyty mogą stanowić tło dla różnego rodzaju zajęć w szkole. Twórcą
wszystkich utworów jest sama przyroda – posłuchamy m.in. porannego śpiewu wiosennego lasu, letniej nocy rozbrzmiewającej ćwierkaniem pasikoników i świerszczy,
a także majowych koncertów słowików i żab, znajdziemy się w puchaczym ostępie,
posłuchamy cietrzewia, chrapania słonek i znajdziemy się na rykowisku. Do płyty dołączone krótkie opisy ze zdjęciami w formie książeczki w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Każda płyta (część) sprzedawana oddzielnie.

Na płycie usłyszymy głosy zwierząt puszczy – ssaków, ptaków i owadów, a także wszystkich naszych odzywających
się płazów. Szczeka sarna, zawodzą wilki, rechocze łoś na
bagnie, jelenie ryczą podczas jesiennych godów, słychać
turkucia podjadka i łatczyna brodawnika, zachwycają koncerty paskówek, żab wodnych i rzekotek. Lektor opowiada
tak ciekawie... Do płyty dołączone krótkie opisy ze zdjęciami
w formie książeczki.

Tajemnice puszczy

FILMY
o LESIE
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Film DVD: Funkcje lasu
Film omawia funkcje lasu – jego znaczenie dla ludzi i środowiska. Długość filmu: 31'50.
Film DVD: Las potrzebuje drewna
Film przedstawia m.in. udział obumarłego drzewa w tworzeniu nowego lasu, a także tych mieszkańców lasu (korniki, chrząszcze, bobry...), których bytowanie związane jest z lasem. Film zawiera
ponadto piękne obrazy fauny i flory (w tym makro). Długość filmu: 24'25.
Film DVD: Ochrona przyrody w Lasach Państwowych
Prezentacja form ochrony przyrody występujących w Lasach Państwowych i roli LP w tym zakresie
(parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty). Długość filmu: 22'24.
Film DVD: Symbioza grzybów i roślin (mikoryzy)
Film obszernie omawia rolę grzybów symbiotycznych w życiu lasu oraz znaczenie mikoryz dla rozwoju roślin. Ciekawe obrazy różnych gatunków grzybów i roślin oraz ciekawe wypowiedzi naukowców, w tym profesora Andrzeja Grzywacza, który nie tylko posiada ogromną wiedzę, ale umie ją
przekazać z gawędziarską swadą. Długość filmu: 41'00.
Film DVD: Rok w puszczy
Film przedstawia las zmieniający się wraz z następującymi po sobie porami roku. Wspaniałe zdjęcia
filmowe, często realizowane ze specjalnych ukryć, ukazują z bliska życie dzikich zwierząt, a wszystko to na tle nastrojowej muzyki i odgłosów przyrody. Długość filmu: 35’00.
Film DVD: Na skraju lasu
Film przedstawia bogactwo gatunków zwierząt żyjących w środowiskach związanych z lasem: na
jego skraju, na polanach, łąkach i rozlewiskach, nad jeziorami i bagnami. Ciekawe ujęcia zwierząt
filmowanych z ukrycia. Długość filmu: 23’00”.
Film DVD: Las nie obroni się sam
Film przedstawia część problemów z jakimi borykają się leśnicy, a związanymi z niewłaściwym zachowaniem ludzi – od pościgu za motocyklistami czy kierowcami quadów rozjeżdżających ściółkę
leśną aż po złodziei i kłusowników. Długość filmu: 23’40”.

Film DVD: Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu
W filmie podpatrujemy ptaki w ich naturalnym środowisku – około 30 gatunków spośród 90
zasiedlających lasy polskie. Obserwujemy ptaki przy budowie gniazd, zdobywaniu pożywienia
i wychowywaniu młodych. Oprócz ptaków, równie ciekawie, pokazane także inne zwierzęta –
wszystkie w cyklu od zimy do jesieni. Film można oglądać w wersji językowej polskiej lub angielskiej. Długość filmu: 29’30.
Filmy DVD: Typy siedliskowe lasów – 2 części:
Bory / Bory i lasy mieszane
Filmy prezentują różne typy lasów, z całym ich bogactwem i pięknem, ucząc jednocześnie jak je
rozróżniać i jak inaczej patrzeć na to, co być może do tej pory było zawsze tylko lasem, niezależnie
od siedliska i gatunków drzew. Długości filmów (wg kolejności części): 38’08 / 34’28.

i nie tylko o lesie...
Film DVD: Moczary i uroczyska
Film przepięknie ukazuje dziewiczą przyrodę
bagien i mokradeł, często niedostępną
do obserwacji przez zwykłego człowieka.
Pokazane są różne i często rzadkie gatunki
zwierząt i roślin. Film można oglądać w 5
wersjach językowych: polskiej, angielskiej,
niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej.
Długość filmu: 35'00.

Filmy DVD:
Leśna wycieczka

Teraz, oba filmy na jednej płycie!
Dzik Ryjo

Animowany film edukacyjny o lesie dla przedszkolaków
oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Leśne zwierzęta
mają niemały kłopot. Po wizycie w lesie ludzi została sterta
śmieci i strach, że uciążliwi turyści znów wrócą, będą
hałasować, palić ogniska, niszczyć młode drzewka i zakłócać
spokój. Postanawiają wspólnie napisać książkę dla dzieci,
w której uczą ich właściwego zachowania i szacunku do
lasu, jego mieszkańców i przyrody. Długość filmu: 8’16”.

Mango:

Animowany, zabawny film o lesie dla przedszkolaków
oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W lesie
pojawia się nowy lokator – dzik o wdzięcznym imieniu
Ryjo. Przywędrował spod Suwałk, choć wszystkie
zwierzęta myślą, że z dalekiego miasta Rio de Janeiro
w Brazylii. Dzieci za sprawą filmu zdobędą wiedzę
na temat pracy leśnika, poznają leśne zwierzęta oraz
bogactwo lasu. Długość filmu: 12’07”.

Przygoda z pogodą

dla
młod
szych

Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 lat. Dzięki swojej formule pozwala dzieciom przekazać
podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych zjawisk przyrody. Program przynosi odpowiedzi na najprostsze pytania – skąd biorą
się chmury, jak tworzą się tęcze, czy dlaczego pada deszcz? W ramach zabawy uczestnik odwiedza stację meteorologiczną i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe. Gra opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka w magicznym świecie. Gracz zostaje
pilotem samolotu i u boku innych bohaterów wyrusza w pełną przygód podróż. Nośnik: CD.

Przygoda w kosmosie
Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 lat. Przynosi odpowiedzi na najprostsze pytania –
dlaczego gwiazdy świecą, dlaczego Księżyc zmienia kształt, czym jest spadająca gwiazda. W ramach zabawy uczestnik zdobywa wiedzę
o najważniejszych zjawiskach astronomicznych i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe oraz odwiedza stację kosmiczną. Gra
opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka w magicznym świecie. Gracz zostaje pilotem statku kosmicznego i u boku
innych bohaterów wyrusza w pełną przygód podróż. Aby misja zakończyła się sukcesem, jej uczestnik musi zdobywać wiedzę o Układzie
Słonecznym, stając jednocześnie w obliczu najróżniejszych wyzwań. Nośnik: CD.

Przygoda na Ziemi
Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 lat. Przynosi odpowiedzi na najprostsze pytania – w jaki
sposób powstają góry, skąd biorą się kamienie szlachetne i dlaczego dochodzi do erupcji wulkanów? W ramach zabawy uczestnik zdobywa
wiedzę o najważniejszych zjawiskach geologicznych i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe oraz odwiedza stację meteorologiczną. Gra opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka w magicznym świecie rządzonym przez złego czarnoksiężnika
Hocus Pocus'a. Nośnik: CD.

Biologia. Multimedialna encyklopedia PWN edycja 2009

Film DVD:
Skarby leśnego
królestwa
Tytuł nie obejmuje całej treści
materiału filmowego. Film przedstawia
wszechstronnie rejon świętokrzyski - jego
walory przyrodnicze (lasy, ukształtowanie
terenu, skały...) z elementami geologii
i paleontologii oraz bogatą historię
regionu - zabytki, sztukę ludową, miejsca
związana z wielkimi postaciami polskiej
literatury... Długość filmu: 27'30.

Encyklopedia stanowi kompletny zbiór przydatnych informacji z dziedziny biologii i nauk pokrewnych. Program
zawiera ponad 13 000 haseł, prawie 2000 ilustracji, 8 animowanych wykładów multimedialnych, 4 osie czasu.
Encyklopedia prezentuje: opis gatunków i grup systematycznych organizmów żywych, dzieje życia na Ziemi,
charakterystykę budowy i funkcji życiowych organizmów, życiorysy badaczy, odkrywców i uczonych, słownik
pojęć i terminów z zakresu nauki o życiu, atlas organizmów żywych, ślady i tropy zwierząt. Wymagania
sprzętowe: komputer PC; Windows 2000, XP, Vista; procesor Pentium III (Celeron) 500Mhz, (procesor 1 GHz dla
Vista); RAM 256 MB (512 MB dla Vista); karta graficzna SVGA, 1024x768, 65 000 kolorów; karta dźwiękowa;
napęd CD-ROM 4x; 400 MB HDD.

Biologia.Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum
CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Plansze interaktywne z biologii dla gimnazjum to program komputerowy
składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zakres materiału podzielono na następujące działy:
Anatomia człowieka, Botanika, Cytologia, Ekologia, Fizjologia, Genetyka, Histologia, Zoologia, Zdrowie. Plansze
składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów i dodatkowych narzędzi multimedialnych.
Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych
elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej
lekcji. Narzędzie testowe zawiera ok. 150 pytań jednokrotnego wyboru. Program przeznaczony do użytku w szkole
– zalecane wyświetlanie programu poprzez rzutnik multimedialny, a także w połączeniu z tablicą interaktywną.

Filmy DVD specjalistyczne, z zakresu
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Multimedialny atlas przyrodniczy PWN edycja 2009
DVD zawiera 23 000 encyklopedycznych haseł z zakresu nauk przyrodniczych – prezentuje i omawia najważniejsze zagadnienia biologii, zilustrowane przejrzystymi panoramami. Od powstania i ewolucji
życia na Ziemi, poprzez najistotniejsze procesy życiowe, aż po poziomy organizacji cząsteczek i całych ekosystemów. Inne cechy tego atlasu to: interaktywne drzewo ułatwiające zrozumienie złożonych relacji
poszczególnych grup taksonomicznych; multimedialna podróż po parkach narodowych; pomniki przyrody z najdalszych zakątków świata; obiekty wzbogacone ilustracjami oraz zdjęciami panoramicznymi,
lotniczymii satelitarnymi wysokiej rozdzielczości; 8 szczegółowych map obrazujących przyrodniczą naturę naszego globu; 2 500 ilustracji; 135 interakcji, animacji i wykładów; blisko 200 tabel umożliwiających
opracowywanie własnych zestawień i analiz; możliwość obserwowania wpływu czasu na wybrane zjawiska; panoramy prezentujące przebieg najważniejszych zmian ewolucyjnych trwających miliony lat. Wymagania sprzętowe: komputer PC Windows 2000, XP, Vista; procesor Pentium III (Celeron) 500Mhz, (procesor 1Ghz dla Vista); RAM 256MB (512 MB dla Vista); karta graficzna SVGA 1024x768, 65 000 kolorów;
karta dźwiękowa, napęd DVD-ROM, 720 MB HDD.

Multimedialny atlas geograficzny PWN edycja 2009

Płyta DVD zawiera blisko 200 cyfrowych map w wysokiej rozdzielczości, ponad 60 000 zaktualizowanych haseł encyklopedycznych z dziedziny geografii, ponad 6 000 fotografii i ilustracji wraz ze zbiorem
zdjęć satelitarnych, multimedialny przewodnik po najważniejszych i najpiękniejszych obiektach przyrodniczych świata, interaktywną i w pełni dynamiczną bazę danych geograficznych, ponad 100 interakcji
i animacji, ilustrujących najważniejsze zjawiska świata przyrody, 80 gier utrwalających i sprawdzających wiedzę. Atlas ponadto: - zawiera rozbudowany multimedialny przewodnik po najważniejszych,
najciekawszych i najpiękniejszych obiektach świata przyrody; - pokazuje cuda natury ze wszystkich kontynentów, korzystając z ilustracji, zdjęć panoramicznych oraz satelitarnych, eseistycznych opisów
i indeksu porządkującego obiekty według typu (np. formacje geologiczne, lodowce, wulkany); - zawiera pełen zestaw kompletnych danych, dotyczących kontynentów i państw świata, oraz zakątków całej
Polski. Wymagania sprzętowe: komputer PC Windows 2000, XP, Vista; Procesor Pentium III (Celeron) 500Mhz, (procesor 1GHz dla Vista); RAM 256MB (512 MB dla Vista); karta graficzna SVGA 1024x768, 65 000 kolorów; karta
dźwiękowa, napęd DVD-ROM, 720 MB HDD.

Kosmos. Encyklopedia multimedialna PWN edycja 2009
DVD zawiera 11 000 haseł encyklopedycznych z dziedziny astronomii, fizyki, nauk pokrewnych i prezentuje dzieje wszechświata od Wielkiego Wybuchu, poprzez powstawanie materii i promieniowania, aż po chemiczną ewolucję galaktyk oraz kształtowanie
się układów planetarnych, a także przewidywane scenariusze przyszłości całego kosmosu. Umożliwia multimedialną wycieczkę do najciekawszych zakątków wszechświata i zawiera bogato ilustrowane opisy najważniejszych obiektów Układu Słonecznego
oraz bazę danych zawierającą tysiące informacji nt. planet, gwiazdozbiorów i gwiazd. Ułatwia także poznanie mikroskalowej natury wszechświata – objaśnia pojęcia czasu, przestrzeni i materii wyrażone w podstawowych zagadnieniach współczesnej fizyki
kwantowej. Inne cechy tej encyklopedii to m.in. Hipertekstowa struktura i interaktywna baza danych ścisłych; widoki odległych kranców wszechświata i dalej, ilustracje w wysokiej rozdzielczości. Wymagania sprzętowe: komputer PC; Windows 2000, XP, Vista;
procesor Pentium III (Celeron) 500MHz, (procesor 1GHz dla Vista); RAM 256MB (512 MB dla Vista); karta graficzna SVGA 1024x768, 65 000 kolorów; karta dźwiękowa, napęd DVD-ROM, 720 MB HDD.

Geografia. Multimedialna encyklopedia PWN edycja 2009
Program zawiera 32 000 haseł, prawie 3 000 ilustracji, ok. 130 map, 17 animowanych wykładów. Encyklopedia prezentuje: aktualny, interakcyjny atlas świata; mapy kontynentów, oceanów, państw
i wybranych regionów; opisy obiektów geograficznych; życiorysy badaczy i odkrywców; terminy i pojęcia z zakresu geografii i nauk pokrewnych; zdjęcia, rysunki i aktywne schematy; atrakcje turystyczno-przyrodnicze Ziemi; zbiór skał, minerałów i kamieni szlachetnych. Wymagania sprzętowe: komputer PC, Windows 2000, XP, Vista; procesor Pentium III (Celeron) 500Mhz, (procesor 1 GHz dla Vista);
RAM 256 MB (512 MB dla Vista); karta graficzna SVGA, 1024x768, 65 000 kolorów; karta dźwiękowa; napęd CD-ROM 4x; 400 MB HDD.

Matematyka–Fizyka–Chemia–Informatyka. Multimedialna encyklopedia PWN edycja 2.0
Encyklopedia stanowi kompletny zbiór przydatnych informacji z zakresu: matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Program zawiera ponad 12 000 haseł, prawie 1500 ilustracji, ok. 120 modeli interakcyjnych oraz animacje. Encyklopedia
prezentuje: poszerzony zbiór wiedzy z matematyki, chemii, fizyki i informatyki; interaktywną mapę nieba; przykłady praktycznych zastosowań nauki w technice; życiorysy uczonych, odkrywców, konstruktorów i wynalazców; terminy i pojęcia
z zakresu matematyki, chemii, fizyki i informatyki; okresowy układ pierwiastków; przyrząd do nauki alfabetu Morse'a; animowane struktury wybranych związków chemicznych. Wymagania sprzętowe: komputer PC, Windows 2000, XP, Vista;
procesor Pentium III (Celeron) 500MHz, (procesor 1 GHz dla Vista); RAM 256 MB (512 MB dla Vista); karta graficzna SVGA, 1024x768, 65 000 kolorów; karta dźwiękowa; napęd CD-ROM 4x; 400 MB HDD.

EduROM

Biologia

Fizyka

Gimnazjum (klasy 1-3)

Gimnazjum (klasy 1-3)

Gimnazjum (klasy 1-3)

Edukacyjny program komputerowy obejmujący materiał nauczania biologii w gimnazjum. Materiał dydaktyczny zawarty jest na 6 płytach CD-ROM i zawiera filmy video
oraz animacje, a także testy i specjalne programy narzędziowe, takie jak: przeglądarki zdjęć, biogramy, słowniczek. Dostępne są także wersje sieciowe programu, jednoi wielostanowiskowe.

EduROM Multimedialna baza wiedzy – Geografia to edukacyjny program komputerowy
obejmujący materiał nauczania geografii
w gimnazjum. Materiał dydaktyczny zawarty jest na 9 płytach CD-ROM i zawiera filmy
wideo oraz animacje. Program zawiera także
testy i specjalne programy narzędziowe, takie jak: przeglądarka zdjęć i ilustracji, tabele,
słowniczek, mapy, biogramy, Układ Słoneczny. Dostępne są także wersje sieciowe programu, jedno- i wielostanowiskowe.

EduROM Multimedialna baza wiedzy – Fizyka to edukacyjny program komputerowy obejmujący
materiał nauczania fizyki w gimnazjum. Materiał dydaktyczny zawarty jest na 6 płytach CD-ROM i zawiera filmy video oraz animacje, dzięki którym można przedstawić doświadczenia fizyczne niemożliwe do wykonania w klasie. Program zawiera także testy i specjalne programy narzędziowe, takie jak:
wzory, tablice, biogramy. Dostępne są także wersje sieciowe programu, jedno- i wielostanowiskowe.

Szkoła Ponadgimnazjalna
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Geografia

Edukacyjny program komputerowy obejmujący materiał nauczania biologii w szkole
ponadgimnazjalnej. Materiał dydaktyczny zawiera ciekawe narracje i animowane filmy,
które poruszają tematy m.in. z zakresu budowy organizmu człowieka, genetyki i ekologii, oraz testy. Dostępne są także wersje sieciowe programu, jedno- i wielostanowiskowe.

Szkoła Ponadgimnazjalna
EduROM Multimedialne lekcje – Fizyka to edukacyjny program komputerowy obejmujący materiał
nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. Materiał dydaktyczny zawiera ilustracje, animacje,
dziesiątki filmów, modeli trójwymiarowych, symulacji, testów oraz tzw. inteligentnych ćwiczeń. Dostępne są także wersje sieciowe programu, jedno- i wielostanowiskowe.

WYPOSAŻENIE AUDIOWIZUALNE i INNE
Rzutnik Focus 250 YLS

STACJONARNY:

Rzutnik Sava CLS

Do kolorowych foliogramów, 250W/24V, 2-żarówkowy z automatycznym
Do kolorowych foliogramów, 250W/24V, 2-żarówkowy
zmieniaczem, 2700 lm, 3-elementowy obiektyw z kondensorem, wyłącznik
z automatycznym zmieniaczem, 2300 lm, 3-elementowy
termiczny, cichy system chłodzenia, szerokość obrazu min.-max 90-425 cm,
obiektyw, wyłącznik termiczny, przełącznik ekonomicznej
odległość projekcji min.-max 120-450 cm, składane ramie obiektywu, wymiary
pracy żarówki, wskaźnik LED przepalenia żarówki, korekcja
powierzchni roboczej: 285x285 mm, wymiary urządzenia: 44x30,5x45 cm,
obrazu/kolorów, obrotowa głowica (360°), cichy system
wymiary ze złożonym ramieniem: 49x30,5x13 cm, waga 11 kg.
chłodzenia, chowany przewód zasilający, szerokość obrazu
min.-max 90-400 cm, odległość projekcji min.-max 120-450
Rzutnik Sava ELS
cm, składane ramie obiektywu, wymiary powierzchni roboczej:
Różni się od Sava CLS następującymi parametrami: zasilacz
285x285 mm, wymiary urządzenia: 36,5x38,5x60 cm, wymiary
elektroniczny zamiast transformatorowego, 2800 lm, waga 5,8 kg.
z złożonym ramieniem: 55x38,5x29 cm, waga 12,1 kg.

EKRANY PROJEKCYJNE
w kasecie (białe):

PRZENOŚNE
(walizkowe):

Rzutniki

(działają w świetle dziennym)

ze statywem, 127 x 127 cm
powierzchnia projekcyjna 121x121 cm;
długość kasety 134 cm.

MULTIMEDIALNE

ze statywem, 153 x 153 cm
powierzchnia projekcyjna 147x147 cm;
długość kasety 160 cm.

mocowanie ścienne, 153 x 153 cm

SLAJDÓW

powierzchnia projekcyjna 147x147 cm;
długość kasety 160 cm.

TABLICE:

korkowe, suchościeralne
w ramie drewnianej
i aluminiowej, także
magnetyczne szkolne białe
i zielone, także tryptyki

GABLOTY OGŁOSZENIOWE

STOLIK POD RZUTNIK:

Stolik AV-1000

Szczególnie zalecany do lekkich rzutników walizkowych, na 4
kółkach, 1 półka, regulowana wysokość 62-105 cm, wymiary
43x30x62-105 cm, waga 8,2 kg.

Kalkulatory w pojemniku: 30 + 1

PRZYRZĄDY TABLICOWE:

z tablicą do zawieszania (II)
wersja ekonomiczna

Komplet 6 przyrządów tablicowych z trwałego tworzywa
sztucznego, dobrej jakości. Zawiera linijkę o długości 100
cm, dwie ekierki (60°-30°-90° oraz 45°-45°-90°, 60 cm),
kątomierz, cyrkiel oraz wskaźnik o długości 100 cm. Cztery
pierwsze przyrządy posiadają uchwyty.

pojedyncze (II)

Oferujemy także przyrządy tablicowe z tej samej serii co Przyrządy
tablicowe z tablicą do zawieszania... – do kupienia pojedynczo,
w dowolnej ilości i konfiguracji. Oferowane przyrządy to: linijka
o długości 100 cm, ekierka 50 cm: 60°-30°-90°, ekierka 45°-45°90°, kątomierz, cyrkiel, wskaźnik długości 1 m.

KAMERY
MIKROSKOPOWE
ZNAJDZIESZ NA STRONACH:

22-23

Idealnie rozwiązanie w warunkach szkolnych – 30
sztuk kalkulatorów uczniowskich i jeden kalkulator
nauczycielski, wszystkie umieszczone w plastikowym
pojemniku z miękkimi przegródkami. Kalkulatory mają
podwójne zasilanie: bateryjne (baterie są już umieszczone
w kalkulatorach) oraz ogniwem słonecznym. Wyposażone
są w przyciski do wszystkich czterech podstawowych
działań matematycznych, a także w przyciski pierwiastek
i procent oraz przyciski pamięci (M+, M-, MRC).

KOSTKI:
12-ścienne, na rzutnik
z oczkami / z figurami
Komplety 2 kostek 12-polowych z oczkami /
z figurami, do wykorzystania podczas zajęć z rachunku
prawdopodobieństwa. Kostki są transparentne
i można je rzucać na płycie rzutnika.

Wskaźnik „dłoń”, komplet 3
Komplet 3 wskaźników długości 60 cm,
w różnych kolorach, zakończonych
dłonią. Zabawne i ciekawsze
od innych wskaźników.
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ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU,
REKREACJA
Apteczki

Plecak-1

Walizka naścienna

Apteczka, której zawartość umieszczona jest w plecaku wykonanym z tkaniny wodoodpornej w żywym kolorze widocznym z daleka. Doskonała
podczas zajęć terenowych, wyjazdów, a także udzielania pomocy na boisku szkolnym. Wymiary: 230x165x55 mm. Skład apteczki: 3 kpl.
Kompres 10x10 cm (2 szt.) sterylny • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm • 3 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.)
• 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny • 2 szt. Chusta opatrunkowa
40x60 sterylna • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60x80 sterylna • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 szt. Koc ratunkowy • 1 szt. Nożyczki 14,5 cm • 4 szt.
Rękawice winylowe • 2 szt. Chusteczka alkoholowa • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy.

Plecak-2
Apteczka, której zawartość umieszczona jest w plecaku wykonanym z tkaniny wodoodpornej w żywym czerwonym kolorze widocznym
z daleka. Doskonała podczas zajęć terenowych, wyjazdów, a także udzielania pomocy na boisku szkolnym. Wymiary: 300x240x85 mm. Skład
apteczki: 1 szt. Kompres zimny • 2 szt. Kompres na oko • 3 szt. Kompres 10x10 a2 • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm • 2 szt. Opaska elastyczna
4 m x 8 cm • 1 kpl. Plaster 10x6 cm (8 szt.) • 1 kpl. Plaster (14 szt.) • 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
• 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny • 1szt. Chusta opatrunkowa 60x80 • 2 szt. Chusta
trójkątna • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) • 1 szt. Koc ratunkowy 160x210 cm • 1 szt. Nożyczki 19 cm • 4 szt. Rękawice latex • 6 szt. Chusteczka
dezynfekująca • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Apteczka, której zawartość umieszczona jest w pomarańczowej
oznaczonej walizce z tworzywa ABS. Dołączony stelaż mocujący
umożliwia jej stabilne zawieszenie na ścianie. Wymiary:
330x235x125 mm. Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny
• 2 szt. Kompres na oko • 3 szt. Kompres 10x10 a2 • 2 szt.
Opaska elastyczna 4 m x 6 cm • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m
x 8 cm • 1 kpl. Plaster 10x6 cm (8 szt.) • 1 kpl. Plaster (14 szt.)
• 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny
M sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny • 1 szt.
Opatrunek indywidualny K sterylny • 1szt. Chusta opatrunkowa
60x80 • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)
• 1 szt. Koc ratunkowy 160x210 cm • 1 szt. Nożyczki 19 cm
• 4 szt. Rękawice latex • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca • 1 szt.
Ustnik do sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja udzielania
Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Tęczowy spadochron

chusta animacyjna
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Zabawy z chustą-spadochronem to ćwiczenie całego ciała! Dobry
sposób na rozwijanie funkcji motorycznych i koordynacyjnych.
Chusty wykonane są kolorowego, lekkiego, ognioodpornego
poliestru. Na brzegach doczepione bardzo mocne uchwyty, a same
brzegi wzmocnione są grubą 10-milimetrową linką umożliwiając
tym samym uczestnictwo w zabawie praktycznie nieograniczonej
liczbie uczestników. Chusta oferowana w 5 rozmiarach-średnicach:
1,75 m (8 uchwytów) / 3,5 m (8) / 5 m (12) / 6 m (12) / 7 m (12).

Stojak 5-ramienny
z kółkami do rzucania
Pięcioramienny stojak z ramionami kodowanymi kolorami
i różnokolorowymi kółkami (5 szt.), którymi należy trafia na
określone ramie stojaka. Gra wymaga koncentracji oraz uczy
oceny odległości i precyzji ruchu.W zestawie znajdują się
specjalne podstawki, dzięki którym stojak ustawiony jest pod
kątem, co zwiększa szanse początkujących i najmłodszych graczy.
Kółka wykonane z miękkiej gumy. Wymiary stojaka: 50x18 cm.
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Piłka do zabaw
z wypustkami

Wypełnione powietrzem
obręcze wykorzystywane
są
w grach i zabawach terapeu
tycznych oraz w ćwiczeniac
h
korekcyjnych. Przyczyniają
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eży wykonywać dane
ćwiczenie. Sprzedawane
pojedynczo.

Skakanki
Tradycyjna skakanka dla
dzieci służąca do ćwiczeń
i zabaw. Dwie wersje:
z licznikiem i tradycyjna
bez licznika.

Lekka piłka do zabaw, pompowana, gumowa,
o średnicy ok. 15 cm. Ciekawą cechą są lekkie
wypustki na powierzchni piłki typu „jeż”.

Taśmy lateksowe
Thera Band 1,5 m / 2,5 m

Materace:

Oryginalne taśmy Thera-Band® są produktem
naturalnym, wykonanym z czystego lateksu.
Dostępne kolory / długości: żółta (opór słaby),
czerwona (opór średni) /1,5 i 2,5 m.

3-częściowy składany

Wysokiej jakości, poręczny (składany) materac 2-częściowy
o wymiarach całkowitych 170 x 65 x 5 cm.

nicza

2-częściowy składany

er

Wysokiej jakości, poręczny (składany) materac 3-częściowy
o wymiarach całkowitych 195 x 100 x 5 cm.

Taśma mi

Taśma terenowa długości 20
metrów, wysuwana z okrągłej,
plastikowej obudowy.

Stoper elektroniczny
Stoper elektroniczny wyświetla czas,
godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące.
Sygnalizacja dźwiękowa. Dokładność: 1/100 sekundy.
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Piłeczki z kolcami – jeże
Kolorowe piłeczki z miękkimi wypustkami
sensorycznymi w kilku rozmiarach. Wyposażone
są w wentylek umożliwiający zmianę ich
twardości. Służą do ćwiczeń, pobudzania stref
reflektorycznych oraz miejscowego pobudzania
krążenia. Dostępne wielkości: 8 / 10 cm.
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Jajko równowagi
Pomoc wspomaga u dzieci (6 lat i więcej) ćwiczenie zmysłu równowagi
oraz kształtowanie prawidłowej sylwetki, nie wspominając o rozwijaniu
cierpliwości i poczucia humoru... Podstawą jajka jest miękka obręcz,
która dostosowuje się do głowy dziecka. Ćwiczenia rozpoczynamy
od nałożenia obręczy z części jajka; w miarę nabierania wprawy
dobudowujemy jego dalsze części do pełnej postaci. Dla tych, którzy
doszli do perfekcji, proponujemy umieszczanie różnych przedmiotówobciążników wewnątrz jajka lub poruszanie się truchtem.
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BALANCO
Pomoc przeznaczona do zabaw oraz ćwiczeń
sportowych, stymuluje funkcje psychomotoryczne
i sensomotoryczne: koordynację ruchów, szybkość
reakcji, koncentrację; kształtuje także prawidłową
sylwetkę. W skład zestawu wchodzi podstawa z trzema
wymiennymi dyskami do ćwiczeń i gier (”gra mysz”,
“ósemka”, “labirynt I”). Maksymalne Obciążenie: 75 kg.

Kapelusz
klauna
Pomoc przeznaczona szczególnie dla
najmłodszych (3-6 lat)– wspomaga
ćwiczenie zmysłu równowagi
i koncentracji oraz kształtowanie
prawidłowej sylwetki; zapewnia
także świetną zabawę po zakończonej
rywalizacji. Podstawą jajka jest
miękką obręcz, która dostosowuje
się do głowy młodszego dziecka.
Ćwiczenia rozpoczynamy od nałożenia
określonej liczby obręczy, których ilość
możemy zwiększać.

Worek
do skakania
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Worek z dwoma uchwytami
służący do zespołowych
ćwiczeń sportowych.
Wymiary: 25x25x70 cm.

Paski-uchwyty
do BALANCO
Paski (komplet 2) zakończone
uchwytami u góry doczepiane
są do boków Balanco.

Zestaw I

Zestaw II

Kamienie rzeczne 6 różnych
Półkule-szczudła
do chodzenia – 3 kpl.
Półkule z lekko sensorycznymi wypukłościami
i sznurkowymi rączkami do ćwiczeń
motorycznych i zachowania równowagi.
W skład zestawu wchodzą 3 komplety
w różnych kolorach: czerwonym, żółtym
i niebieskim. Średnica półkuli: 15 cm, wys. 7 cm.

Pomoc wspomaga ćwiczenie równowagi oraz koordynacji ruchowej i sprawności motorycznej. Zabawa polega na przeskakiwaniu z kamienia na kamień, tak, aby nie dotknąć stopą podłogi. Dzieci
oceniają odległość, koordynują ruchy przy przeskakiwaniu oraz ćwiczą zachowanie równowagi. Kamienie mają trójkątny kształtki różną stromość z każdej strony – umożliwia to
układanie ich w różny sposób, m.in. poprzez ich obracanie i przesuwanie tworząc ścieżki
o różnym stopniu trudności. Każdy kamień ma gumową podkładkę od spodu zapobiegającą przesuwaniu sie ich po gładkiej powierzchni. W skład zestawu wchodzi 6 “kamieni” w różnych kolorach
i dwóch wielkościach (3 kamienie: 36x36x36 cm, h=8,5 cm; 3 kamienie: 25x25x25 cm, h=4,5 cm).
Kamienie-elementy zestawu nie zajmują dużo miejsca – można je przechowywać nałożone jedne na
drugie (patrz: zdjęcie). Do pomocy dołączamy przykłady zabaw.

Go-Go

Go-Go
Bus

Deska do...
Deska wykonana z niebieskiego,
trwałego tworzywa sztucznego
przeznaczona do balansowania
(niebieska) oraz balansowania
i chodzenia (zielona) w pozycji
stojącej. Wymiary: 52x12, 5x9 cm;
maksymalne obciążenie 120 kg.

Przyrząd do zabaw ruchowych oraz
ćwiczenia równowagi. Wykonany jest
z trwałego tworzywa, z wyjątkiem osi –
metalowe i ogumienia kół. Przeznaczony
dla dzieci w wieku 4-12 lat. Wymiary:
36x48x16 cm; max obciążenie: 50 kg.
Przyrząd do zabaw ruchowych oraz
ćwiczenia równowagi. Przeznaczony do
“jazd” grupowych, co zachęca do współpracy
i wymusza koordynacje ruchową i grupową.
Wykonany jest z trwałego tworzywa,
z wyjątkiem osi – metalowe i ogumienia kół.
Przeznaczony dla dzieci w wieku 4-12 lat.
Wymiary: 53x48x16 cm; max obciążenie: 90 kg.

Narty zmuszają do współpracy i rozwijają podstawowe
funkcje motoryczne i umiejętności koordynacyjne.
Wykonane są z drewna, na spodniej części mają
antypoślizgowe podkładki, które chronią też podłogi,
gdy narty używane są wewnątrz budynku.

Poręcze do „Go-Go”
Opcjonalne poręcze wykonane ze stali i pokryte
specjalną pianką o wzmocnionej powierzchni.
Przydatne szczególnie dla początkujących.

Poręcze do „Go-Go Bus”
Opcjonalne poręcze (45 cm) wykonane
ze stali i pokryte specjalną pianką
o wzmocnionej powierzchni. Przydatne
szczególnie dla początkujących.

Letnie narty
do chodzenia

3-osobowe

2-osobowe

Przeznaczone dla trójki dzieci.
Długość: 104 cm.

Przeznaczone dla dwójki dzieci.
Długość: 88 cm.

...balansowania
...balansowania
i chodzenia
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Tablica magnetyczna
biała w ramie

Dostępne
rozmiary:

40x50
cm

30x45
cm

45x60
cm

Kreda do rysowania w terenie,
7 kolorów, 21 sztuk

60x90
cm
Starannie wykonana biała tablica magnetyczna do ćwiczeń uczniowskich, grupowych lub klasowych
z zakresu pisania, grafomotoryki oraz tworzenia obrazków za pomocą dołączonych 3 pisaków (ściej.
ranych na mokro) lub elementów magnetycznych (nie dołączone). W estetycznej ramie aluminiowe

KOSTKI

Klepsydry

pakiet klasowy 5x10
Pakiet zawiera po 10 sztuk każdego z pięciu rodzajów kostek: 6-ściennych z oczkami,
z cyframi 1-6, z cyframi 7-12, z pustymi polami oraz 10-ściennych z cyframi. Razem
50 kostek.

12-ścienne, na rzutnik z oczkami / z figurami
małe, komplet 2
Komplet dwóch plastikowych klepsydr: 1- i 2-min.
Klepsydry mają małe rozmiary (mniejsze od dłoni).

małe, komplet 3 różnych

drewniana, 1/2 h

Komplet 3 plastikowych klepsydr: 1-, 3- i 5-min.
Wysokość klepsydr: 9 cm.

Klepsydra drewniana, stylowa, półgodzinna.
Wymiary: 24 x 13 x 13 cm.

Komplety 2 kostek 12-polowych z oczkami / z figurami, do wykorzystania podczas
zajęć z rachunku prawdopodobieństwa. Kostki są transparentne i można je rzucać
na płycie rzutnika.

do gry, 12 sztuk
Tradycyjne kostki do gry z oczkami, z plastiku, 6-ścienne.

Księga origami
Z serii „Dziecko to potrafi”. Ten kolorowy przewodnik krok po kroku odsłania techniki
artystycznego składania papieru – origami. Począwszy od najprostszych zadań,
poradnik stopniowo prowadzi do bardziej skomplikowanych form, każdą czynność
przejrzyście ilustrując zdjęciami i objaśniając czytelnymi komentarzami.

Z serii „Dziecko to potrafi”. Książka przedstawia wiele pomysłów bogato ilustrując
je kolorowymi rysunkami i zdjęciami. Materiał do książki został opracowany
przez doświadczonych pedagogów i artystów plastyków. Wszystkie wzory zostały
wypróbowane w pracowniach plastycznych na zajęciach w grupach.

Książka jest zbiorem pomysłów na prace wykonane z naturalnych materiałów, takich
jak: kamienie, patyki, suche liście, szyszki, piach, muszle, pióra, bursztyny, pestki i wiele
innych. Wszystkie te przedmioty mogą nabrać niesamowitego kształtu i znaczenia,
mogą zamienić się w zwierzęta, rośliny, stworki lub pejzaże. Książka uczy szacunku do
przyrody, gdyż do prac wykorzystywane są wyłącznie elementy podniesione z ziemi
(a nie na przykład zerwane z drzewa liście, gałązki).

Chodźcie, pobawimy się!

Wielka księga klasycznych gier i zabaw

Książka zawiera propozycje gier i zabawy na powietrzu i w pomieszczeniu podzielonym
na czternaście kręgów tematycznych. Format: 145x205 mm, stron: 176.

Książka zawiera pomysły zabaw, które zapraszają do ruchu na świeżym powietrzu,
np. klasy, kości, splatanie nici itp. Objętość 144 strony, oprawa twarda.

Księga pomysłów
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Podnieś z ziemi i zrób

– prace z materiałów znalezionych w lesie,
na łące lub na plaży

Zestawy
pędzli
Klej wielozadaniowy
w sztyfcie
Klej do papieru, brystolu, fotografii, filcu,
tkanin itp. W sztyfcie (10 g). Nie zawiera
rozpuszczalników, zmywalny wodą.

Palety do farb, komplet 10

Farby plakatowe tempera

Zestaw 10 palet do wyciskanych farb ich mieszania.
Każda paleta wielkości 23x15,5 cm z 6 zagłębieniamimiseczkami. Wykonane z białego, trwałego tworzywa,
wygodne do przechowywania, z dwoma otworami
pośrodku do przenoszenia.

Teczka
kolorowych
papierów

różne kolory (1 litr)

Zestaw zawiera kolorowe arkusze
papieru w 7 kolorach (około 10
kartek każdego koloru). Można
wykorzystywać je do wycinania,
klejenia, składania, a także
nadrukowywania w drukarkach
komputerowych lub na kserokopiarce.

Farby plakatowe tempera w plastikowych butelkach o pojemności 1000 ml
charakteryzują się wysoką zawartością barwnika i mogą być rozcieńczane z wodą
i mieszane z innymi kolorami. Łatwo rozprowadzają się i doskonale kryją malowaną
powierzchnię. Kolory są żywe i intensywne. Do stosowania na różnych powierzchniach:
papierze, tekturze, drewnie, szkle, glinie. Nadają się do tworzenia dekoracji oraz
wielowarstwowego nakładania. Zmywalne z większości tkanin. Do wyboru różne kolory.

Zestaw 10

kolorowych arkuszy filcu
10 arkuszy filcu w różnych kolorach, każdy
o wymiarach 20x30 cm, do cięcia, zszywania,
klejenia i szycia, czyli tworzenia zabawek,
kart, naszywanek i mnóstwa innych prac...

Wielki całoroczny zestaw kreatywny
Zestaw pięknych, profesjonalnie wybranych 107 elementów do prac wykonywanych w wielu
technikach, w tym: kolorowe papiery i kartony (różne gatunki, formaty i faktury) w arkuszach
od 10x10 cm do 25x35 cm, filce, sznureczki, tęczowe, karbowane, transparentne, folie
metaliczne i samoprzylepne, plastikowe oczy itp. Całość w pudełku z plastikową rączką oraz
instrukcją i przykładowymi pracami na odwrocie (aniołek, dynia, zajączek, kogut).

Kreatywny kuferek...

... na Boże Narodzenie

... na cały rok

... Wiosna/Wielkanoc

Zestaw składa się ze 110 elementów, w tym: kolorowe papiery i kartony, holograficzne, opalizujące, tęczowe, karbowane, transparentne, z bałwankami, folia metaliczna, szenila,
tkane paski, plastikowe oczy, gwiazdki itp. Całość w pudełku
z plastikową rączką oraz instrukcją i przykładowymi pracami
na odwrocie (np. Święty Mikołaj, aniołek).

Zestaw składa się ze 110 elementów, w tym: kolorowe
papiery i kartony, tęczowe, karbowane, transparentne, folia metaliczna, szenila, tkane paski , plastikowe
oczy itp. Całość w pudełku z plastikową rączką oraz instrukcją i przykładowymi pracami na odwrocie (księżyc, aniołek, strach na wróble).

Zestaw składa się ze 110 elementów, w tym: kolorowe papiery i kartony (gramatura od 20 do 300 g/m2), cieniowane, tęczowe, prześwitujące, w paski, w kropki, tkane paski,
itp. Całość w pudełku z plastikową rączką oraz instrukcją
i przykładowymi pracami na odwrocie (np. pudełko z kurczaczkiem i jajkami).
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INDEKS

ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
#
A

B

C

D

E

116

10 kompasów transparentnych
12 kolorowych lup z rączką (śr.110 mm, 4,5x, 6 kolorów)
12 płytek-typów metali
3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji
Akrylowa kształtka do obserwacji wiązki światła (S)
Anemometr uczniowski
Aparat Hoffmana (do elektrolizy)
Aparat Kippa do otrzymywania wybranych gazów
Apteczka szkolna – walizka naścienna
Apteczka szkolna Plecak-1
Apteczka szkolna Plecak-2
Aquanal – podręczny zestaw do analizy wody
Arkusz powiększający, w ramce
Atlas Foliogramów (mapy, plansze, zdjęcia) – cz. I
Atlas Foliogramów (mapy, plansze, zdjęcia) – cz. II
Audio CD: Jaki to ptak cz. 2
Audio CD: Jaki to ptak cz. 3
Audio CD: Jaki to ptak cz. 4
Audio CD: Tajemnice puszczy – rozpoznawanie głosów zwierząt
Audio CD: Wielkie koncerty polskiej przyrody cz. 1
Audio CD: Wielkie koncerty polskiej przyrody cz. 2
Autko z napędem wodorowym
Bagietka szklana, kpl. 5
Bakterie – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
BALANCO – zestaw I
BALANCO – zestaw II
Baloniki – 10 szt. (lateksowe)
Barometr
Biodegradacja – zestaw doświadczalny
Biodegradacja pakiet uzupełniający do zestawu doświadczalnego
Bio-energia (etanol) – działający model
Biologia – cz. I – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Biologia – cz. II – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Biologia. Multimedialna encyklopedia PWN
Biologia. Plansze interaktywne 2.0 Gimnazjum
Bloki metali – 6 różnych
Bloki metali – 6 różnych, z zawieszkami
Budowa człowieka – kolorowy zestaw magnetyczny
Butelka z zakraplaczem, 30 ml
Ciekawe skały i minerały – zestaw 6
Ciężarówka: Sortowanie i recykling – zestaw interaktywny
Cylinder miarowy (borokrzemian.), 100 ml
Cylinder miarowy (borokrzemian.), 250 ml
Cylinder miarowy (borokrzemian.), 50 ml
Cylindry miarowe PP – kpl. 7 różnych
Cyrkiel tablicowy – w. magnetyczna (II)
Cyrkiel tablicowy z przyssawkami (II)
Czerpacz wody z termometrem, profesjonalny
Czerpak osadu/mułu
Czy wiesz... Jaki to kwiat? – książka
Czyste stanowisko doświadczalne
Deska do balansowania
Deska do balansowania i chodzenia
Deszczomierz – zestaw miedziany
Deszczomierz (do osadzania)
Deszczomierz (do wbijania)
Doniczka ceramiczna mała, kpl. 3 szt.
Doniczka plastikowa mała, kpl. 5 szt.
Doniczka torfowa, biodegradowalna mała, kpl. 10 szt.
Drążek drewniany (C) 95 cm
Drążek teleskopowy – (A) 145-275 cm
Drążek teleskopowy – (B) 150-385 cm
Drogomierz edukacyjny
Duży globus fizyczny, średnica 42 cm
Dynamometr 10 N
Dynamometr 2,5 N
Dynamometr 20 N
Dynamometr 30 N
Dynamometr 5 N
Dynamometr 50 N
Dysk optyczny z akcesoriami i elementem świetlnym
Dżdżownicowy kompostownik VERMI, 3,5 l
EduROM – Biologia – Szkoła Ponadgimnazjalna
EduROM – Biologia dla Gimnazjum (1-3)
EduROM – Fizyka – Szkoła Ponadgimnazjalna
EduROM – Fizyka dla Gimnazjum (1-3)
EduROM – Geografia dla Gimnazjum (1-3)
Ekierka tablicowa (45-45-90) – w. magnetyczna (II)
Ekierka tablicowa (45-45-90) (II)
Ekierka tablicowa (60-30-90) – w. magnetyczna (II)
Ekierka tablicowa (60-30-90) (II)
Eko Dom i Ogród – zestaw interaktywny
Eko-Domino
Eko-Gra "Chrońmy środowisko!"
Ekosystem lasu – pakiet 28 foliogramów, wyd. II rozszerzone
Ekosystem morza (morza i wybrzeża) – pakiet 28 foliogramów
Ekran projekcyjny w kasecie ścienny, biały, 153x153cm
Ekran projekcyjny w kasecie, biały ze statywem 127x127cm
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Ekran projekcyjny w kasecie, biały ze statywem 153x153cm
Elektrody do badania elektrolitów i przewodności
Elektromagnes "Herkules"
Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca – model demonstracyjny
Etui plastikowe na 5 preparatów mikroskopowych
Fantastyczne origami – książka
Farba plakatowa tempera, kolor Biały 1L
Farba plakatowa tempera, kolor Czarny1L
Farba plakatowa tempera, kolor Niebieski 1L
Farba plakatowa tempera, kolor Pomarańczowy 1L
Farba plakatowa tempera, kolor Zielony 1L
Farba plakatowa tempera, kolor Zółty 1L
Film DVD: Biogazownie rolnicze
Film DVD: Biomasa na cele energetyczne
Film DVD: Biopaliwa z rzepaku
Film DVD: Funkcje lasu
Film DVD: Las nie obroni się sam
Film DVD: Las potrzebuje drewna
Film DVD: Leśna wycieczka/Dzik Ryjo
Film DVD: Moczary i uroczyska
Film DVD: Na skraju lasu
Film DVD: Ochrona przyrody w Lasach Państwowych
Film DVD: Odnawialne źródła energii
Film DVD: Rok w puszczy
Film DVD: Skarby leśnego królestwa
Film DVD: Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu
Film DVD: Słoma tanim paliwem energetycznym
Film DVD: Symbioza grzybów i roślin (mikoryzy)
Film DVD: Typy siedliskowe lasów – Bory / Bory i lasy mieszane
Fiolka 75 mm z korkiem – 12 sztuk
Flora Polski. Rośliny chronione – książka
Foliogramy
Gady i ptaki – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Gąbka lateksowa w oprawie plastikowej
Generator ręczny
Genetyka – pakiet 28 foliogramów
Giga-pakiet klasowy – Z czego zbudowana jest Ziemia?
GLEBA – zestaw doświadczalny z wyposaż. labor. i kartami pracy
GLEBA Plus – zestaw doświadczalny z wyposaż. labor. i kartami pracy
GLEBA: własności fizykochemiczne – zestaw doświadczalny
GLEBA: wpływ człowieka – zestaw doświadczalny
Globus fizyczny, Ø 16 cm
Globus fizyczny, Ø 22 cm
Globus indukcyjny, Ø 25 cm
Globus konturowy, Ø 25 cm
Globus konturowy-piłka, Ø 68 cm
Globus nieba, Ø 25 cm
Globus polityczny, Ø 16 cm
Globus polityczny, Ø 22 cm
Globus polityczny, podświetlany, Ø 32 cm
Globus z trasami odkrywców, Ø 22 cm
Globus zoologiczny, niepodświetlany, Ø 22 cm
Gnomon – pakiet 5
Gra Eko-Bingo
Gruszka do pipet
Gwizdek
Histologia (człowiek) – zestaw 25 preparatów mikroskopowych
Hula-hop składane
Hydrocar – jeżdżący model z napędem wodorowym
Igła magnetyczna na podstawie
Jajko równowagi
Jeż, pacynka na palec
Kalejdoskop fizyczno-przyrodniczy – zestaw interaktywny
Kalkulatory w pojemniku: 30+1
Kamera cyfrowa-mikroskop dla młodszych (USB)
Kamera mikroskopowa cyfrowa – typ 88
Kamera mikroskopowa Plus analogowo-cyfrowa z mikrofonem
Kamera mikroskopowa Plus na podstawie
Kamerton
Kamertony rezonacyjne, kpl. 2 z młotkiem
Kamienie rzeczne – 6 różnych
Kapelusz klauna
Karmnik ptasi zawieszany ze szczotką i poziomem napełnienia
Kątomierz tablicowy – w. magnetyczna (II)
Kątomierz tablicowy (II)
Kiełkowanie nasiona rośliny dwuliściennej
Kiełkowanie nasiona rośliny jednoliściennej
Klej wielozadaniowy w sztyfcie
Klepsydra drewniana, 1/2 h
Klepsydry małe, kpl. 2
Klepsydry małe, kpl. 3 różnych
Klinometr (pochyłościomierz) Plus
Klinometr (pochyłościomierz) podstawowy
Kolba okrągłodenna 100 ml, wąska szyja (borokrzemian.)
Kolba stożkowa 200 ml, wąska szyja (borokrzemian.)
Kolba stożkowa 250 ml, wąska szyja
Kolekcja – Jak krystalizują minerały?
Kolekcja – RYSuj kolorowym minerałem (II)
Kolekcja – RYSuj minerałem (I)
Kolekcja naturalnych kryształów (15 okazów)
Kolekcja popularnych rud metali (15 okazów)
Kolekcja Powstawanie skamieniałości – typy fosylizacji
Kolekcja skał – wprowadzająca (15 okazów)
Kolekcja skał – zestaw rozszerzony (45 okazów)
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Kolorowe filtry do mieszania barw
Kolorowe filtry-łopatki
Koło Maxwella, na stojaku
Komórki roślinne – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Kompas kartograficzny z linijką i 4 skalami
Kompas wysuwany Jangar z lupą
Kompas zamykany Azymut
Kompas zamykany Zielony (M)
Komplet 12 szklanych lup z rączką, bez podstawy
Komplet 12 szklanych lup z rączką, na podstawie
Komplet 3 płytek do testowania minerałów
Komplet 4 pierścieni o różnych średnicach (bez łączników)
Kompostownik litrowy z rączką, kpl. 4
Konduktometr kieszonkowy 3
Konewka do podlewania roślin
Kostki – pakiet klasowy 5x10
Kostki 12-ścienne, z figurami, na rzutnik, kpl. 2
Kostki 12-ścienne, z oczkami, na rzutnik, kpl. 2
Kostki do gry, 12 sztuk
Kotwiczka typu grapnel z liną
Krążek barw Newtona z wirownicą ręczną
Krążek Secchi'ego
Krążek Secchi'ego z linką
Krążki QSM 38 mm, 36 szt.
Kreatywny kuferek – Wiosna i Wielkanoc
Kreatywny kuferek na Boże Narodzenie
Kreatywny kuferek na cały rok
Kreda do rysowania w terenie, 7 kolorów, 21 szt.
Kreda tablicowa biała
Kret, pacynka na palec
Kręgowce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych
Kropla wody pełna życia – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Książka: Chodźcie, pobawimy się!
Księga origami
Księga pomysłów
Ksylol, 50 ml
Kula Pascala, szklana
Kule z otworami – 6 różnych
Latarka "dynamo" – przykład obwodu
Latarka doładowywana ręcznie – Biedronka
Latarka doładowywana ręcznie – Energooszczędna
Latarka doładowywana ręcznie – Pszczoła
Latarka podręczna
Lejek 75 mm, plastikowy
Lejek 80 mm, szklany (borokrzemianowy)
Letnie narty do chodzenia, 2-osobowe
Letnie narty do chodzenia, 3-osobowe
Liczmany: Dinozaury (108 szt.)
Liczmany: Mieszkańcy łąki (72 szt.)
Liczmany: Owady i pajęczaki
Liczmany: Owoce (108 szt.)
Licznik do drogomierza edukacyjnego
Linijka tablicowa 100 cm – w. magnetyczna (II)
Linijka tablicowa 100 cm (II)
Linka skalowana z uchwytem
Lodowiec alpejski – aktywny zestaw
Lornetka 7-21x40 z zoomem
Lornetka 8x42, wodoodporna
Lornetka podstawowa, 10x25 mm
Lornetka podstawowa, 8x21 mm
Lotto misie i rysie – loteryjka
Luksomierz podstawowy z wyświetlaczem cyfrowym
Luneta podręczna z uchwytem 18x50 mm (monokular optyczny)
Lupa 2,5x/5x, 50 mm, podświetlana
Lupa drewniana dla najmłodszych
Lupa okularowa 10x, wysuwana
Lupa plastikowa z 3 powiększeniami
Lupa szklana z rączką 3x/100 mm
Lupa szklana z rączką 3x/110 mm
Lupa wysuwana 10x, potrójna, Ø 38 mm
Lustra płaskie, bezpieczne, kpl. 10 szt.
Lustra płaskie, bezpieczne, kpl. 2 szt.
Lustra wypukło-wklęsłe, 10 szt.
Łapa do probówek (6...32 mm), metalowa
Łapa do probówek, drewniana
Łapa trójpalczasta z łącznikiem do statywu laboratoryjnego
Łapa uniwersalna do statywu laboratoryjnego (bez łącznika)
Łapa uniwersalna z łącznikiem do statywu laboratoryjnego
Ława optyczna z pełnym wyposażeniem
Łazik na baterie słoneczne
Łącznik elementów statywu
Łopatka do gleby
Łuk romański
Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym
Łyżka-rynienka
Łyżko-szpatułka
Magiczne zjawiska magnetyczne, zestaw demonstracyjny
Magnes podkowiasty, 10 cm
Magnesy neodymowe, 10 szt.
Magnesy podkowiaste, 3 różne
Magnesy sztabkowe 8 cm, kpl. 2
Magnesy sztabkowe, wielkie, kpl. 2
Magnetyzm kuli ziemskiej – zestaw doświadczalny
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Mały zestaw szkła laboratoryjnego z biuretą – 9 elementów
Mango. Przygoda na ziemi
Mango. Przygoda w kosmosie
Mango. Przygoda z pogodą
Mapa plastyczna dna oceanicznego
Mapa ścienna regionalna, 160x120 cm: Małopolska
Mapa ścienna regionalna, 160x120 cm: Mazowsze
Mapa ścienna regionalna, 160x120 cm: Pomorze
Mapa ścienna regionalna, 160x120 cm: Śląsk
Mapa ścienna regionalna, 160x120 cm: Warmia i Mazury
Mapa ścienna regionalna, 160x120 cm: Wielkopolska
Mapa ścienna, 100x98 cm: Polska. M. ogólnogeogr./ Podział administracyjny
Mapa ścienna, 160x120 cm: Polska. Gleby
Mapa ścienna, 160x120 cm: Polska. Ochrona przyrody / Konturowa
Mapa ścienna, 160x120 cm: Polska. Skarby przyrody / Skarby kultury
Mapa ścienna, 160x120 cm: Polska. Zanieczyszczenie środowiska
Mapa ścienna, 160x120 cm: Składniki krajobrazu / Zmiany w krajobrazie
Mapa ścienna, 160x120 cm: Świat. Krajobrazy / Strefy klimatyczne
Mapa ścienna, 160x120 cm: Świat. Ukształt. pow. / Podział Polit.
Mapa ścienna, 160x150 cm: Polska. M. ogólnogeogr./ Mapa do ćwiczeń
Maski 6 zwierząt do samodzielnego dekorowania
Maszyna do mieszania barw
Materac składany 2-częściowy, 170x65x5 cm
Materac składany 3-częściowy, 195x100x5 cm
Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy
Miernik poboru prądu
Miernik prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem elektronicznym
Miernik promieniowania UV
Mikroskop 400x z okularem-kamerą cyfrową – typ 85
Mikroskop badawczy 40x-1000x / binokularowy
Mikroskop badawczy 40x-1000x / trójokularowy LED
Mikroskop badawczy 40x-1000x z podświetleniem halogenowym
Mikroskop cyfrowy 40x-400x z podświetleniem LED
Mikroskop dla młodszych SENIOR
Mikroskop pomiarowy 100x, przenośny
Mikroskop ręczny 30x, podświetlany
Mikroskop stereoskopowy 20-40x, podświetlany (2 rodz. światła)
Mikroskop stereoskopowy 20x MINI
Mikroskop stereoskopowy 20x, niepodświetlany
Mikroskop stereoskopowy 20x, podświetlany (1 rodz. światła)
Mikroskop stereoskopowy 20x, podświetlany (1 rodz.światła), tubus
Mikroskop stereoskopowy 20x, podświetlany (2 rodz. światła)
Mikroskop stereoskopowy zoom 7x...45x, podświetlany (2 rodz. światła)
Mikroskop stereoskopowy zoom-trójokularowy 7x...45x, (2 rodz. światła)
Mikroskop szkolno-badawczy 400x LED
Mikroskop szkolno-badawczy 400x z wbudowanym źródłem światła
Mikroskop szkolny 400x Duo-LED
Mikroskop szkolny 400x w walizce z wyposażeniem
Mikroskop szkolny 40x-400x SOLAR
Mikroskop szkolny 600x PLUS
Mikroskop szkolny 600x/lustro
Mikroskopowa przeglądarka do preparatów
Mikroskop-przeglądarka dla młodszych JUNIOR
Mikro-szpatułka
Mini-modele 3 stóp ludzkich
Miniszklarenka do uprawy roślin z regulacją wentylacji
Miniszklarnia podłużna + doniczki torfowe kwadratowe
Mini-zestaw 5 preparatów – Niesamowite rośliny, które jemy
Mini-zestaw 5 preparatów – Pełzające stworzenia
Mini-zestaw 5 preparatów – Przedmioty domowe
Mini-zestaw 5 preparatów – Roślinne
Mini-zestaw 5 preparatów – Skrzydła owadów
Młody obserwator przyrody. Co w trawie piszczy? – książka
Młody obserwator przyrody. Co wiosną kwitnie w lesie? – książka
Młody obserwator przyrody. Dinozaury – książka
Młody obserwator przyrody. Mieszkańcy zoo – książka
Młody obserwator przyrody. Nad brzegiem morza – książka
Młody obserwator przyrody. Park – książka
Młody obserwator przyrody. Rośliny chronione – książka
Młody obserwator przyrody. Zwierzęta chronione – książka
Młotek do widełek stroikowych
Model blokowy skóry ludzkiej, 70x
Model blokowy skóry ludzkiej, mały
Model budowy wewnętrznej komórki – przestrzenny
Model budowy wewnętrznej kości ludzkiej
Model chlorku sodu
Model czaszki ludzkiej, 3-częściowy
Model cząsteczki detergentu
Model cząsteczki mydła
Model diamentu
Model DNA – duży
Model DNA – podstawowy
Model DNA ekonomiczny, h= 48 cm
Model do nauki higieny jamy ustnej
Model do nauki higieny jamy ustnej – miękki
Model do rysowania mapy poziomicowej
Model do skupiania energii słonecznej
Model elastyczny kręgosłupa ludzkiego
Model fluorku wapnia
Model fulerenu
Model główki tasiemca uzbrojonego
Model grafitu
Model kalcytu
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Model komórki roślinnej
Model komórki zwierzęcej
Model komórki zwierzęcej – przestrzenny
Model kwarcu
Model kwiatu z zalążnią i zalążkiem
Model lodu
Model nerki ludzkiej z nadnerczem, 2-cz.
Model nylonu
Model oka ludzkiego w oczodole, 3x, 7-cz.
Model oka ludzkiego, 3x, 6-cz. podstawowy
Model oka ludzkiego, 5x, 6-cz.
Model polichlorku winylu
Model procesu stwardnienia tętnic, 2-części
Model reliefowy liścia rośliny dwuliściennej
Model reliefowy liścia rośliny jednoliściennej
Model RNA / Biosynteza białek – duży
Model RNA / Biosynteza białek – mały
Model ryby preparowanej
Model serca i płuc z otoczeniem, 7-części
Model serca ludzkiego, 2-cz., wielkość naturalna
Model serca ludzkiego, pompowany
Model serca ludzkiego 2-cz., podstawowy
Model siarki
Model stawu, ruchomy – biodrowy
Model stawu, ruchomy – kolanowy
Model stawu, ruchomy – łokciowy
Model stawu, ruchomy – ramienny
Model stawu, z przekrojem – biodrowy
Model stawu, z przekrojem – kolanowy
Model stawu, z przekrojem – łokciowy
Model stawu, z przekrojem – ramienny
Model strukturalny liścia, 3-wymiarowy
Model szkieletu człowieka na stojaku, wielkość naturalna
Model szkieletu człowieka, 1/2 wielkości naturalnej
Model szkieletu człowieka, w. rozszerzona, na stojaku, wlk. natur.
Model tułowia ludzk. z głową, 11-część., 1/2 wielkości natur.
Model tułowia ludzk. z głową, 12-część., wielkość naturalna
Model ucha ludzkiego, 1,5x
Model ucha ludzkiego, 3x, 4-cz. – model podstawowy
Model układu słonecznego z planetarium
Model wiązki przewodzącej rośliny dwuliściennej
Model zęba trzonowego z próchnicą, 10x, 2-cz.
Model zęba trzonowego z próchnicą, 8x, 2-cz.
Model żaby preparowanej
Model żołądka człowieka z owrzodzeniem
Model żołądka człowieka, 2-częściowy
Modele 3 organelli komórkowych
Modele sześciu kręgów, na podstawie
Model-przekrój łodygi dwuliściennej
Moje odkrycia. Dinozaury. Książeczka nalepkowa
Moje odkrycia. Gady. Książeczka nalepkowa
Moje odkrycia. Owady i pająki. Książeczka nalepkowa
Moje odkrycia. Zwierzęta. Książeczka nalepkowa
Monitor do pomiarów parametrów różnych energii odnawialnych
Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem
Multimedialna encyklopedia Geografia PWN, DVD
Multimedialna encyklopedia Kosmos PWN, DVD
Multimedialna encyklopedia Matematyka-Fizyka-Chemia-Informatyka PWN, DVD
Multimedialny atlas geograficzny PWN, DVD
Multimedialny atlas przyrodniczy PWN, DVD
Naczynia kapilarne
Naczynia połączone
Negatywne skutki palenia papierosów – zestaw demonstracyjny
Nie niszcz środowiska naturalnego – karty sekwencyjne
Obieg wody w przyrodzie – model-symulator
Obiektyw dodatkowy 1x do mikroskopu stereoskopowego
Obiektyw dodatkowy 3x do mikroskopu stereoskopowego
Ociekacz laboratoryjny metalowy, 32 kołeczki
Ociekacz laboratoryjny plastikowy, 20 kołeczków
Odkrywam świat przyrody. Idziemy nad rzekę – książka
Odkrywam świat przyrody. Podpatrujemy owady i pająki – książka
Odpady
Ogniwo fotowoltaiczne
Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne – działający model
Okaz zatopiony w tworzywie – Mrówka, brelok
Okaz zatopiony w tworzywie – Skorpion, brelok
Okazy naturalne: kończyny kręgowców (1)
Okazy zatopione w tworzywie – Cykl życiowy motyla (4)
Okazy zatopione w tworzywie – Glony (4)
Okazy zatopione w tworzywie – Mszaki (4)
Okazy zatopione w tworzywie – Porosty(3)
Okazy zatopione w tworzywie, kpl. 4, (A)
Okazy zatopione w tworzywie, kpl. 4, (B)
Okazy zatopione w tworzywie: Przystosowanie odnóży owadów do trybu życia
Okazy zatopione w tworzywie: Pszczoła – rozwój i osobniki dorosłe
Okręgi-zbiory, kpl. 15
Okular 15x WF (M-1000-mb)
Okulary do mieszania barw
Okulary ochronne, wersja podstawowa
Olejek imercyjny, 25 ml
Opcjonalne źródło światła do mikroskopu
Origami
Owady – zestaw 25 preparatów mikroskopowych
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Owadzi łapacz okazów
Owadzie maski – 12 szt. (4x3 różne)
Owadzie maski – 3 różne
Pakiet do badania zasadowości wód
Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie
Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie i glebie
Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie
Pakiet do badania zawartości dwutlenku węgla w wodzie
Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie
Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie
Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie
Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie
Pakiet do oznaczania twardości ogólnej wody
Pakiet klasowy (10 szt.): granit
Pakiet klasowy (10 szt.): kalcyt – szpat islandzki
Pakiet klasowy (10 szt.): marmur
Pakiet klasowy (10 szt.): obsydian
Pakiet klasowy (10 szt.): piryt
Pakiet klasowy (10 szt.): scoria
Pakiet klasowy do badania minerałów
Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy
Palety do farb, kpl. 10
Palnik alkoholowy (150 ml) z knotem i stojakiem z siatką
Palnik alkoholowy z knotem, 60 ml
Pałeczka grafitowa (elektroda)
Parapetowa szklarnia do uprawy ziół
Parownica porcelanowa 100 ml
Paski wskaźnikowe – amon (do oznaczania półilościowego jonów)
Paski wskaźnikowe – azotany (do oznaczania półilościowego jonów)
Paski wskaźnikowe – azotyny (do oznaczania półilościowego jonów)
Paski wskaźnikowe – fosforany (do oznaczania półilościowego jonów)
Paski wskaźnikowe – siarczany (do oznaczania półilościowego jonów)
Paski wskaźnikowe – siarczyny (do oznaczania półilościowego jonów)
Paski wskaźnikowe – twardość (do oznaczania półilościowego jonów)
Paski wskaźnikowe – żelazo (do oznaczania półilościowego jonów)
Paski wskaźnikowe do oznacz. zaw. ozonu w powietrzu
Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości olejów w wodzie / glebie
Paski wskaźnikowe pH – ekonomiczne
Paski wskaźnikowe pH (0,0-6,0)
Paski wskaźnikowe pH (0-14)
Paski wskaźnikowe pH (4,5-10)
Paski wskaźnikowe pH (7,0-14)
Paski wskaźnikowe pH 1-14 w rolce
Paski-uchwyty do BALANCO
Pasożyty zwierzęce – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Pęseta metalowa
pH-metry
Pierścień zamknięty statywu z łącznikiem, średn. wewn. 10 cm
Pierścień zamknięty statywu z łącznikiem, średn. wewn. 5 cm
Piłeczka z kolcami – jeż 10 cm
Piłeczka z kolcami – jeż 8 cm
Piłka do gry, szyta, 20 cm
Piłka do zabaw z wypustkami
Pipeta jednomiarowa, 10 ml
Pipeta jednomiarowa, 20 ml
Pipeta jednomiarowa, 50 ml
Pipeta Pasteura, 3 ml – 10 sztuk
Pipeta wielomiarowa, 1 ml
Pipeta wielomiarowa, 10 ml
Pipeta wielomiarowa, 2 ml
Pipeta wielomiarowa, 25 ml
Pipeta wielomiarowa, 5 ml
Planetarium z niebem północnym
Plansza ścienna: Układ okresowy pierwiastków, 159x116 cm, 2-str.
Plansza ścienna: Arktyka. 70x100 cm
Plansza ścienna: Budowa komórki człowieka, 84x118 cm
Plansza ścienna: Budowa kości człowieka, 84x118 cm
Plansza ścienna: Budowa oka ludzkiego, 84x118 cm
Plansza ścienna: Budowa skóry człowieka, 84x118 cm
Plansza ścienna: Budowle i mieszkania zwierząt. 70x100 cm
Plansza ścienna: Dinozaury i inne gady prehistoryczne. 70x100 cm
Plansza ścienna: Ekosystem Bałtyku. 70x100 cm
Plansza ścienna: Ekosystem jeziora. 70x100 cm
Plansza ścienna: Ekosystem lasu. 70x100 cm
Plansza ścienna: Ekosystem łąki i pola. 70x100 cm
Plansza ścienna: Gady i płazy chronione – polska przyroda. 70x100 cm
Plansza ścienna: Grzyby – jadalne, trujące, chronione. 70x100 cm
Plansza ścienna: Mejoza, 84x118 cm
Plansza ścienna: Mieszkańcy Tatr. 70x100 cm
Plansza ścienna: Mitoza, 84x118 cm
Plansza ścienna: Narządy oddychania człowieka, 84x118 cm
Plansza ścienna: Nerka ludzka i jej budowa, 84x118 cm
Plansza ścienna: Obieg krwi u człowieka, 84x118 cm
Plansza ścienna: Oko człowieka – nasząd wzroku, 52x75 cm
Plansza ścienna: Pasożyty jelitowe, (I), 84x118 cm
Plansza ścienna: Pasożyty jelitowe, (II), 84x118 cm
Plansza ścienna: Przykłady bakterii, 84x118 cm
Plansza ścienna: Rośliny chronione. 70x100 cm
Plansza ścienna: Segregacja odpadów, 70x100 cm
Plansza ścienna: Struktury tektoniczne / Procesy wulkaniczne. 110x155cm
Plansza ścienna: Szkielet człowieka – przód, 60x200 cm
Plansza ścienna: Szkielet człowieka – tył, 84x200 cm
Plansza ścienna: Szkło laboratoryjne podstawowe
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Plansza ścienna: Tkanki mięśniowe człowieka, 84x118 cm
Plansza ścienna: Tułów człowieka z narządami wewnętrznymi, 84x118 cm
Plansza ścienna: Ucho człowieka – narząd słuchu i równowagi, 52x75 cm
Plansza ścienna: Układ limfatyczny, 84x118 cm
Plansza ścienna: Układ pokarmowy człowieka, 84x118 cm
Plansza ścienna: Układ słoneczny. 2-str. 52x75 cm
Plansza ścienna: Wieś – środowisko, w którym żyję. 70x100 cm
Plansza ścienna: Zdrowe zęby, 84x118 cm
Plansza ścienna: Zwierzęta udomowione. 70x100 cm
Plansze edukacyjne, kpl. 11: Płazy i gady
Plansze edukacyjne, kpl. 11: Ssaki II
Plansze edukacyjne, kpl. 11: Ssaki III
Plansze edukacyjne, kpl. 11: Ssaki IV
Plansze edukacyjne, kpl. 13: Ssaki I
Płytka do obserwacji wzrostu systemu korzeniowego roślin z kratownicą
Płytka porcelanowa z 12 wgłębieniami
Płytka porcelanowa z 6 wgłębieniami
Podnieś z ziemi i zrób – Prace z materiałów znalezionych w lesie, na łące lub na plaży
Podstawka PP pod kolbę okrągłodenną
Pogoda – zestaw demonstracyjny naokienny
Pojemnik aluminiowy do roślin naczyniowych
Pojemnik do obserwacji owadów z paskiem zegarkowym
Pojemnik na odpady laboratoryjne, 1 L
Pojemnik siatkowy do owadów, składany
Pojemnik z poziomym wylewem
Pojemnik z siatką i rączką do obserwacji okazów
Pomoc do demonstracji zależności ciśnienia od głębokości
Pomoc do wyznaczania środka ciężkości
Pomoc uczniowska do określania kierunku wiatru
Pompka do balonów
Poręcze do przyrządu GO-GO
Poręcze do przyrządu GO-GO BUS
Pory roku – loteryjka
Pory roku – zestaw demonstracyjny
Potrójne wahadło
Powietrze i jego zanieczyszczanie – pakiet 20 foliogramów
Półkule magdeburskie, wersja ekonomiczna
Półkule-szczudła do chodzenia – 3 komplety
Pracownia ekologiczna
Prasa do roślin zielnych (A: kratownica)
Prasa do roślin zielnych (B: pełna)
Prasa hydrauliczna – uproszczony model
Precyzyjna waga elektroniczna, laboratoryjna 0,01 g/max 200 g
Preparaty mikroskopowe
Probówka szklana (borokrzemian.), h=100 mm – 10 sztuk
Probówka szklana (sodowa), h=100 mm – 10 sztuk
Probówka szklana z tubusem i rurką odprowadzającą, kpl. 3
Probówka szklana z tubusem, kpl. 3
Produkty rolnicze – 19 modeli
Prosty zestaw do wytwarzania wybranych gazów
Pryzmat akrylowy
Pryzmat akrylowy do napełniania
Pryzmat szklany
Przekrój boczny głowy ludzkiej – model reliefowy
Przekrój skóry ludzkiej i jej elementów
Przyroda – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Przyrząd do demonstracji inercji ciał
Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej różnych metali
Przyrząd do pobierania prób glebowych
Przyrząd do pobierania prób glebowych, wersja specjalna, tytanowa
Przyrząd do pomiaru nieregularnych powierzchni
Przyrząd do pomiaru wzrostu
Przyrząd do rozszczepiania światła białego (na kolory tęczy)
Przyrząd GO-GO
Przyrząd GO-GO BUS
Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania (II) wersja ekonomiczna
Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania (II) wersja magnetyczna
Pudełka do zasysania owadów, kpl. 3
Pudełko do wytwarzania promieni z wyposaż. – wersja ekonomiczna
Pudełko plastikowe na 10 preparatów
Pudełko plastikowe na 25 preparatów
Pudełko z lupą "góra-dół" do oglądania okazów
Pudełko z 2 lupami do obserwacji okazów
Pudełko z 2 lupami i miarką, trzyczęściowe, do obserwacji okazów
Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów
Pudełko z lupą i miarką – 6 sztuk w pojemniku, do obserwacji okazów
Pudełko z lupą i miarką do obserwacji okazów
Pudełko z lupą i miarką, 2-częściowe, do obserwacji okazów
Quiz przyrodniczy
Recykling-cykl życia drewna – 13 kart demonstracyjnych
Recykling-cykl życia metali – 13 kart demonstracyjnych
Recykling-cykl życia plastiku – 13 kart demonstracyjnych
Recykling-cykl życia szkła – 13 kart demonstracyjnych
Recykling-cykl życia wełny – 13 kart demonstracyjnych
Ringo gładkie
Rodzaje ukształtowania powierzchni Ziemi – zestaw klasowy
Rośliny tropikalne – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Rozdzielacz laboratoryjny gruszkowy, 250 ml
Rozmnażanie roślin – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Rozmnażanie zwierząt – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Ruda wiewiórka, pacynka na palec
Rurki szklane – 4 różne
Rurki szklane – 6 różne
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Ryby i płazy – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Rzutnik foliogramów, Focus 250 YLS
Rzutnik foliogramów, walizkowy Sava CLS
Rzutnik foliogramów, walizkowy Sava ELS
Sączki laboratoryjne, (bibuła lab.), 125 mm
Sączki laboratoryjne, (bibuła lab.), 150 mm
Segregujemy odpady, interaktywny zestaw demonstracyjny
Seria Ciekawostki fizyczne: Iluzje optyczne
Siatka do połowu i strącania owadów
Siatka do połowu owadów – duża
Siatka na motyle
Siatka na motyle dla dzieci
Siatka na motyle z drążkiem aluminiowym
Siatka na motyle, z drążkiem
Siatka z krążkiem ceramicznym
Sieć planktonowa, podstawowa (w. 65)
Sieć planktonowa, profesjonalna (w. 25)
Sieć workowa
Sieć workowa z dnem sitowym
Sieć workowa z drążkiem aluminiowym
Sita glebowe – komplet 6
Sito druciane
Sito druciane (II)
Sito entomologiczne do poławiania owadów z drzew
Skakanka tradycyjna
Skakanka z licznikiem
Skala twardości Mohsa – kolekcja 10 okazów (z diamentem)
Skala twardości Mohsa – kolekcja 9 okazów (bez diamentu)
Skały i minerały
Skamieniałości – kolekcja 15 okazów w drewnianej skrzyneczce
Skamieniałości – kolekcja 18 barwnych odlewów
Skamieniałości – kolekcja podstawowa
Skamieniałości – kolekcja rozszerzona
Skrobak dna
Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu – model III
Soczewki "znoszące się" Ø 38 mm
Sprężyna wędrująca
Sprężyny – komplet 50 różnych
Stacja meteorologiczna z oprzyrz. USB, wersja A
Stacja meteorologiczna z oprzyrz. USB, wersja B
Stacja pogodowa (termometr, higrometr i barometr)
Stacja pogody dla młodszych, zewnętrzna
Stacja pogody dydaktyczna, drewniana, typu domek
Stacja pogody elektroniczna (III) z przekaźnikiem i sondą
Stacja pogody przenośna z rączką – 5 przyrządów
Stacja pogody ścienna (A)
Stacja pogody ścienna (B)
Statyw laboratoryjny – podstawa z prętem
Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja II
Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa
Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa Plus
Stetoskop uczniowski, pojedynczy
Stojaczki-wsporniki do luster, mniejsze, 6 sztuk
Stojaczki-wsporniki do luster, większe, 6 sztuk
Stojak 5-ramienny z kółkami do rzucania
Stojak do probówek, 6+6, drewniany
Stojak do probówek, 6+6, plastikowy
Stojak do zawieszania plansz/map, na kółkach
Stojak nad palnik alkoholowy, siatka
Stojak nad palnik alkoholowy, siatka z wkładką ceramiczną
Stolik AV-1000
Stolik krzyżowy (opcjonalny)
Stoper elektroniczny
Szafka zamykana z 10 szufladami do preparatów mikroskopowych
Szalka Petriego, szklana (borokrzemianowa), 100 mm
Szczotka do probówek
Szczypce laboratoryjne, do zlewek
Szczypce laboratoryjne, uniwersalne
Szkielet ludzki – 18 zdjęć rentgenowskich
Szkielet naturalny – gołąb
Szkielet naturalny – jaszczurka
Szkielet naturalny – kot
Szkielet naturalny – królik
Szkielet naturalny – nietoperz
Szkielet naturalny – ropucha
Szkielet naturalny – ryba
Szkielet naturalny – szczur
Szkielet naturalny – wąż jadowity
Szkielet naturalny – żaba
Szkielet naturalny – żółw
Szkielety zwierząt – 13 zdjęć rentgenowskich
Szkiełko nakrywkowe, 100 szt.
Szkiełko podstawowe, 100 szt.
Szkiełko zegarkowe, 75 mm – 3 sztuki
Szkiełko zegarkowe, 90 mm – 3 sztuki
Szkło laboratoryjne
Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta)
Ścienna mapa sfery niebieskiej 2-stronna
Ścienna wytłaczana mapa geofizyczna świata
Ślimak, pacynka na palec
Świat widziany pod mikroskopem – zestaw plansz
Świnka, pacynka na palec
Tablica magnetyczna biała w ramie 30x45 cm
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Tablica magnetyczna biała w ramie 40x50 cm
Tablica magnetyczna biała w ramie 45x60 cm
Tablica magnetyczna biała w ramie 60x90 cm
Tablica stratygraficzna ze skamieniałościami przewodnimi
Taca do preparowania okazów, stalowa
Taśma lateksowa Thera Band czerwona 1,5 m
Taśma lateksowa Thera Band żółta 1,5 m
Taśma lateksowa Thera Band żółta 2,5 m
Taśma lateksowa Thera Band czerwona 2,5 m
Taśma miernicza 20 m
Teatrzyk na drzwi
Teczka kolorowych papierów
Teodolit dydaktyczny
Termo-higrometr elektroniczny
Termometr bezrtęciowy –10...+110°C, szklany
Termometr do pomiarów temperatury cieczy i ciał stałych
Termometr Galileusza (28 cm)
Termometr klasowy demonstracyjny (75 cm)
Termometr min.-max. z higrometrem
Termometr na blaszce aluminiowej (bezrtęciowy) –40...+110°C
Termometr naścienny, drewniany, 15 cm
Termometr zaokienny, 21 cm
Termometr zaokienny, okrągły
Termometr-czerpak głębinowy
Tester Combo 4
Tester pH, szkolny (z buforami)
Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 1,75 m (8 uchwytów)
Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 3,5 m (8 uchwytów)
Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 5 m (12 uchwytów)
Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 6 m (12 uchwytów)
Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 7 m (12 uchwytów)
Tkanki człowieka, zdrowe – cz. I – z-w 10 preparatów mikroskop.
Tkanki człowieka, zdrowe – cz. II – z-w 10 preparatów mikroskop.
Tkanki człowieka, zmienione chorobotwórczo – z-w 10 prep. mikr.
Trójnóg laboratoryjny okrągły
Tryskawka, 250 ml
Tryskawka, 500 ml
Turbina wodna – model na podstawie
Tygiel porcelanowy 50 ml
Uchwyt do kredy okrągłej
Układ krążenia człowieka – model reliefowy, ogólny
Układ pokarmowy człowieka – zestaw modeli na tablicy, podstawowy
Układ słoneczny – 11 piłek-planet
Układ słoneczny – modele magnetyczne na tablicę
Układanka magnetyczna – ZOO
Waga elektroniczna (D) 1 g/5200 g (zas. bat. dołączone)
Waga elektroniczna (D) 1 g/5200 g (zas. bat. dołączone) z zasilaczem
Waga elektroniczna, dydaktyczna (C) 0,1 g/max 500 g
Waga elektroniczna, dydaktyczna (C) 0,1 g/max 500 g z zasilaczem
Waga elektroniczna, przenośna z kalkulatorem, (A) 0,1 g/max 150 g
Waga elektroniczna, przenośna z kalkulatorem, (B) 1 g/max 1000 g
Waga podłogowa z wyświetlaczem na przewodzie
Waga wisząca, 10 g/max. 10 kg
Waga wisząca, 100 g/max. 50 kg
Waga z 2 rodzajami odważników i szalek
Walizka Eko-Badacza Ecolabbox
Wiatromierz z wbudowanym prostym kompasem
Wielka księga klasycznych gier i zabaw
Wielka suwmiarka dydaktyczna
Wielki całoroczny zestaw kreatywny
Wielki kompostownik 8-litrowy
Wielki zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego
Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych
Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5w1
Wielokrążki–proste maszyny – zestaw demonstracyjny
Wielopunktowe stanowisko dokarmiania ptaków
Wodoszczelny tester pH i temperatury, elektroniczny
Wodoszczelny tester pH, elektroniczny
Wodoszczelny tester pH, elektroniczny, z kompensacją temperatury
Worek do skakania
Worek młodego entomologa-poszukiwacza owadów
Wskaźnik 1 m
Wskaźnik dłoń – kpl. 3
Wskaźnik laserowy z wymiennymi końcówkami
Wstążki gimnastyczne do tańca, kpl. 6
Zabawna fizyka: Balansujący ptaszek
Zacisk uniwersalny
Zaciskacz Mohra
Zakraplacz szklany, poj. 2 ml – 3 sztuki
Załamanie wiązki światła – model demonstracyjny laserowy
Zasilacz demonstracyjny – w. rozszerzona (A), cyfrowy
Zasilacz regulowany 3A, podręczny
Zbieranie roślin i urządzanie zielnika – książka
Zdrowe jedzenie na talerzu – 34 magnetyczne elementy
Zdrowe produkty żywnościowe – 21 kolorowych modeli
Zegar z baterią owocową – zestaw doświadczalny
Zestaw – Niezwykłe własności fizyczne minerałów
Zestaw – Skąd się biorą kolorowe minerały?
Zestaw – Z czego powstają gleby?
Zestaw (10) do badania gleby (azot-fosfor-potas-pH)
Zestaw (10) do badania pH gleby
Zestaw (25) do badania gleby (azot-fosfor-potas-pH)
Zestaw 10 kolorowych arkuszy filcu
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Zestaw 12 preparatów mikroskopowych podstawowy
Zestaw 120 elementów szkła i wyposażenia laboratoryjnego
Zestaw 15 bloków różnych materiałów-ciał stałych
Zestaw 2 płytek transparentnych z metalowymi pałeczkami
Zestaw 20 magnesów sztabkowych w pudełku
Zestaw 25 preparatów mikroskopowych – średni
Zestaw 25 preparatów mikroskopowych – zaawansowany
Zestaw 3 różnych pryzmatów
Zestaw 54 odważników układanych pionowo
Zestaw 6 różnych cylindrów – jednakowy ciężar
Zestaw 6 różnych soczewek Ø 50 mm + stojak
Zestaw 6 różnych sprężyn z zawieszkami
Zestaw 7 różnych pryzmatów / bloków akrylowych
Zestaw 7 wielkich modeli owadów
Zestaw demonstracyjno-doświadczalny Energia Słoneczna
Zestaw demonstracyjny do elektrolizy
Zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu
Zestaw do demonstracji energii słonecznej
Zestaw do demonstracji energii słonecznej – rozszerzony
Zestaw do demonstracji Prawa Archimedesa
Zestaw do demonstracji przewodnictwa cieplnego
Zestaw do klasyfikacji minerałów
Zestaw do nauki o skamieniałościach
Zestaw do optyki z ławą optyczną (60) i pełnym wyposażeniem
Zestaw do pobierania prób glebowych
Zestaw do podgrzewania, odparowywania i wyprażania
Zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców
Zestaw do prezentacji zjawisk optycznych
Zestaw do przesączania i filtrowania na statywie
Zestaw do samodzielnej uprawy ciekawych roślin
Zestaw do samodzielnej uprawy herbatek ziołowych
Zestaw do testowania minerałów
Zestaw do tworzenia 3-wymiarowych modeli zwierząt – Dinozaury
Zestaw do tworzenia 3-wymiarowych modeli zwierząt – Zoo
Zestaw do wykrywania i badania właściwości: Białek
Zestaw do wykrywania i badania właściwości: Cukrów
Zestaw do wykrywania i badania właściwości: Skrobi
Zestaw do wytwarzania promieni z wyposażeniem optycznym
Zestaw ekologiczny do badania wody
Zestaw Filtrujemy-Oczyszczamy
Zestaw grupowy – Struktury kryształów
Zestaw klasowy camera obscura (8 sztuk)
Zestaw klasowy skał i minerałów
Zestaw kolorowych papierów imitujących skóry zwierząt (10)
Zestaw kolorowych papierów imitujących skóry zwierząt (9)
Zestaw Krążki i wielokrążki
Zestaw kreatywny na cały rok (323 elementy)
Zestaw materiałów elastycznych do ćwiczeń
Zestaw modeli – energie odnawialne (4+2)
Zestaw modeli: Cykl życiowy biedronki
Zestaw modeli: Cykl życiowy chrząszcza
Zestaw modeli: Cykl życiowy jedwabnika
Zestaw modeli: Cykl życiowy motyla
Zestaw modeli: Cykl życiowy mrówki
Zestaw modeli: Cykl życiowy żaby
Zestaw Origami – Dinozaury
Zestaw Origami – Podwodny Świat
Zestaw Origami – Ptaki
Zestaw Origami – Zwierzęta Afryki
Zestaw Origami – Zwierzęta hodowlane
Zestaw papierów "Natura"
Zestaw pędzli (5)
Zestaw podstawowy do biochemii
Zestaw podstawowy do budowy struktur chemicznych
Zestaw podstawowy szkła i wyposażenia laboratoryjnego
Zestaw pojemników do próbek z nosidłem
Zestaw preparacyjny – wielki
Zestaw preparacyjny – zaawansowany
Zestaw przyrządów laboratoryjnych, 5-elementowy
Zestaw skał i minerałów skałotwórczych
Zestaw szkła laboratoryjnego 14/23 – 8 elementów z chłodnicą do doświadczeń
Zestaw szkła laboratoryjnego 14/23 – 9 elementów z chłodnicą do doświadczeń
Zestaw szkła laboratoryjnego 19/26 – 11 elementów z chłodnicą do doświadczeń
Zestaw wprowadzający do optyki – uczniowski
Zestaw wyposażenia doświadczalnego, 20-elementowy, plastikowy
Zestawy dedykowane
Zjawiska fizyczne – pakiet 28 foliogramów z opisami
Zlewka miarowa (borokrzemian.), 250 ml
Zlewka miarowa (borokrzemian.), 50 ml
Zlewka-czerpak z zaciskiem
Zlewki miarowe PP – kpl. 5 różnych
Zwierzęta dżungli – zestaw 5 wielkich modeli
Zwierzęta hodowlane – zestaw 7 wielkich modeli
Zwierzęta i rośliny uszkodzone – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
Zwierzęta leśne – zestaw 5 wielkich modeli
Zwierzęta oceanów – zestaw 6 wielkich modeli
Życie w glebie – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
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Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą lub faxem lub mailem)
Data

Telefon kontaktowy

Pieczątka zamawiającego

ZAMÓWIENIE

Zamawiamy w

„Jangar”

Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34
05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy
tel. (22) 648 03 14 tel. (22) 498 10 70
fax (22) 499 45 45 fax (22) 435 59 21
e-mail: handlowy@jangar.pl

www.jangar.pl

Warszawa

następujące pozycje:
/formularz przeznaczony do wpisywania pozycji z cennika głównego lub odrębnych ofert/

Nazwa

Wraz z zamówieniem
prosimy przesłać fakturę VAT.

Ilość

Cena jednostkowa
z VAT (zł)

Nasz NIP:

Należność opłacimy przelewem
po otrzymaniu faktury z towarem.

Informacje dodatkowe

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpis i pieczątka

– szczególnie dotyczące danych do faktury – jeśli są inne niż na pieczątce, prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na dodatkowej kartce

Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą lub faxem lub mailem)

POPROŚ

o przesłanie
innych naszych
bezpłatnych katalogów

DOSTĘPNE TAKŻE

W WERSJI

ELEKTRONICZNEJ
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i importer: „

JANGAR ®
”

Aleja Wyścigowa 18/39
02-681 Warszawa
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34
05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy

tel. (22) 648 03 14 tel. (22) 498 10 70
fax (22) 499 45 45 fax (22) 435 59 21
e-mail: handlowy@jangar.pl
www: www.jangar.pl
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2013

Integralną częścią tego katalogu
jest cennik-zamówienie.

W przypadku zgubienia cennika prosimy o kontakt
– natychmiast prześlemy nowy. CENNIK DOSTĘPNY
JEST TAKŻE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DO POBRANIA
Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ: WWW.JANGAR.PL

