
POMOCE DYDAKTYCZNE I.

KOLOROWE FILTRY DO 

MIESZANIA BARW

6 różnokolorowych filtrów w kształcie 
trwałych łopatek wykonanych z 

tworzywa sztucznego (sztywnych i 
transparentnych) umożliwia mieszanie 

barw.

24 PUNKTY / SZT.

Kod produktu: JAN01

DYNANOMETR 50 N

Wybór wag sprężynowych (siłomierzy) 
wykonanych z trwałego tworzywa, o 

podwójnych skalach (kg/N): 0,5 kg. Nie 
legalizowane.

36 PUNKTÓW / SZT.

Kod produktu: JAN02

KOMPAS ZAMYKANY 

ZIELONY

Kompas zamykany z igłą zawieszoną w 
płynie i przyrządami celowniczymi. Duża 

średnica > 5 cm.

24 PUNKTY / SZT.

Kod produktu: JAN01
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POMOCE DYDAKTYCZNE I.

Spis nagrań I części:
1. Wiosenne przebudzenie lasu; 
2. Kapturka w lesie liściastym; 
3. Rudzik nad leśnym potokiem; 
4. Koncert kosa o zmierzchu; 
5. Nocne trele ropuchy zielonej; 
6. Rzekotki i kumaki w majową noc;
7. Słowik szary - czarodziej kniej; 
8. Słowik rdzawy - majowy wirtuoz; 
9. Żaby w starym stawie;
10. Trzciniak - wesoły śpiewak szuwarów;
11. Łozówka na puszczańskiej polanie;
12. Czerwcowy zmierzch ze świerszczami;
13. Przebudzenie lasu po burzy; 
14. W parną, lipcową noc;
15. Strzyżyk w olsie źródliskowym; 
16. Trzęsawisko we mgle; 
17. Tam, gdzie nocują żurawie;
18. Zaniepokojona sarna;
19. Wilczym tropem;
20. Las w zimowej szacie;

AUDIO CD: WIELKIE KONCERTY 
POLSKIEJ PRZYRODY – ZESTAW

Składający się z 2 płyt Wielkie Koncerty Polskiej
Przyrody to niezapomniane nagrania, które
skomponowała sama natura.

FILM DVD: TYPY SIEDLISKOWE LASÓW. 
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

48 PUNKTÓW / ZEST., Kod produktu: JAN05

Spis nagrań II części:
1. W puchaczym ostępie;
2. Gody puszczyków;
3. Na marcowym rozlewisku;
4. Pieśniarz wiosennego boru;
5. Misterium pochwały słońca;
6. Wieczorne ciągi słonek;
7. Nasz największy dzięcioł;
8. Ptak zwiastujący deszcz;
9. Trębacze z zielonej olszyny;
10. W sercu leśnej kniei;
11. Między lasem a stawem; 

12. Ptak - przedrzeźniacz;
13. Niespokojny solista; 
14. Wróbel trzcinowy;
15. Pierwszy skrzypek łąki; 
16. Na leśnej uprawie;
17. Skryta strumieniówka; 
18. Polana w środku boru;
19. Oko w oko z krukiem;
20. Jesienne gody –
rykowisko.

48 PUNKTÓW / ZEST., Kod produktu: JAN04
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POMOCE DYDAKTYCZNE I.

FILMOTEKA LEŚNA: 
NA SKRAJU LASU, 
ROK W PUSZCZY, 

MOCZARY I UROCZYSKA

Zestaw 3 filmów na jednej płycie 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”.

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.

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.

Długość filmu: 35'00.

48 PUNKTÓW / ZEST.
Kod produktu: JAN06

10 KOMPASÓW 

TRANSPARENTNYCH

10 małych, poręcznych kompasów (średnica
20 mm) do wyznaczania linii pola
magnetycznego. Dzięki transparentnej
obudowie, igły widoczne są z obu stron.
Można położyć je na mapie.

52 PUNKTY / ZEST.
Kod produktu: JAN07
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POMOCE DYDAKTYCZNE I.

FILMOTEKA LEŚNA: 
FUNKCJE LASU, SKRZYDLACI 

SPRZYMIERZEŃCY LASU, 
LAS POTRZEBUJE DREWNA

Zestaw 3 filmów na jednej płycie DVD

Funkcje lasu: Film omawia funkcje lasu –
jego znaczenie dla ludzi i środowiska.

Długość filmu: 31'50.

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.

Długość filmu: 29’30.

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.

52 PUNKTY/ ZEST.
Kod produktu: JAN08

ROZWÓJ ŻABY - OKAZY 

ZATOPIONE W TWORZYWIE

W przezroczystym bloku z tworzywa
sztucznego zatopionych jest ok. 20
naturalnych okazów przedstawiających
stadia rozwojowe żaby od jaja, poprzez
kijankę aż do postaci żaby.

4

Okazy zatopione w transparentnym bloku to: jaja; kijanki w różnym stadium rozwoju:
po opuszczeniu osłonki jajowej, ze skrzelami zewnętrznymi, ze skrzelami
wewnętrznymi, z tylnymi odnóżami, z tylnymi i przednimi odnóżami, ze skróconym
ogonem; żabę /wyjście na ląd/.

Wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 6 x 1,6 cm.                         130 PUNKTÓW / ZEST. 
Kod produktu: JAN10



POMOCE DYDAKTYCZNE I.

ZESTAW 2 MAGNETYCZNYCH 
RÓŻDŻEK I KULISTYCH MAGNESÓW

Komplet namagnesowanych różdżek i kilku 
kulistych kolorowych magnesów do 

testowania magnetyzmu różnych materiałów 
oraz prezentowania własności magnetycznych 

w nietypowy, ciekawy sposób. Wszystkie 
elementy zestawu pokryte są kolorowym 

tworzywem sztucznym.

52 PUNKTY / ZEST. 
Kod produktu: JAN09

EduROM – BIOLOGIA           
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

EduROM Multimedialne lekcje – Biologia to 
edukacyjny program komputerowy obejmujący 

materiał nauczania biologii w szkole ponad-
gimnazjalnej.

Materiał dydaktyczny zawiera ciekawe narracje i 
animowane filmy, które poruszają tematy m.in. z 
zakresu budowy organizmu człowieka, genetyki i 

ekologii, oraz testy.
260 PUNKTÓW / SZT. 
Kod produktu: JAN11

EduROM – CHEMIA              
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

EduROM Multimedialne lekcje – Chemia to 
edukacyjny program komputerowy obejmujący 

materiał nauczania chemii w szkole 
ponadgimnazjalnej.

Materiał dydaktyczny zawiera ilustracje, animacje, 
dziesiątki filmów, modeli trójwymiarowych, 

symulacji, testów oraz tzw. inteligentnych ćwiczeń.
260 PUNKTÓW / SZT. 
Kod produktu: JAN12
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