
Pomoce dydaktyczne

PUDEŁKO Z LUPĄ I MIARKĄ, 5X, 
DO OBSERWACJI OKAZÓW
12 PUNKTÓW/ SZT.
Kod produktu: JAN1

Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w 
którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowana 
jest lupa powiększająca umożliwiając 
uzyskanie powiększenia 5x. W pokrywce 
znajduje się 8 otworów wentylacyjnych. 
W dno pudełka wtopiona siatka do 
szacowania i porównywania wielkości okazów 

z podziałką w centymetrach i calach. Żywe
okazy mogą być opisane i wypuszczone do 
swojego naturalnego środowiska. Wymiary: 
średnica 5,6 cm, wysokość 6 cm.
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PRZYRZĄD DO OBSERWACJI PRZYRODY 
EKO-BIO PLUS 
70 PUNKTÓW/ SZT.
Kod produktu: JAN2

Przydatna pomoc dydaktyczna typu 
kompaktowego, stanowi powiązany ze sobą 
zbiór scalonych ze sobą urządzeń: kompas, 
dwie różne pary lup (ruchomych, nakładanych 
na siebie), przestrzeń do obserwacji okazów 
zamknięta obustronnie powiększającymi 
lupami, lornetka, powiększarka stereoskopowa, 
gwizdek i heliograf oraz dodatkowe elementy: 
uniwersalny model zegara słonecznego, 
kwadrant, latarka, alfabet Morse’a. 



Pomoce dydaktyczne

PLANSZA ŚCIENNA: 
JEDNOSTKI UKŁADU SI
72 PUNKTY/ SZT.
Kod produktu: JAN3

Wymiary: 70 x 100 cm
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GRA MEMORY: PTAKI POLSKI 
– 54 ELEMENTY W PUDEŁKU 
88 PUNKTÓW/ ZEST.
Kod produktu: JAN4

Gra zawiera 54 karty przedstawiające ryciny 
26 gatunków ptaków Polski. Wszystkie rysunki 
są podpisane nazwą polską oraz łacińską. 
Przedstawione sylwetki ptaków to gatunki, 
które mamy szansę spotkać na terenie naszego 
kraju. W trakcie gry gracze, oprócz ćwiczenia 
pamięci, zapamiętują nazwy i wygląd polskich 
ptaków. Dodatkowo, w instrukcji umieszczono 
krótką informację nt. przystosowania ptaków 
do lotu.



Pomoce dydaktyczne

ZESTAW DO TESTOWANIA MINERAŁÓW
122 PUNKTY/ ZEST.
Kod produktu: JAN5

Zestaw do testowania minerałów 
pomagający określić cechy minerałów 
i grupę do której należą. W składzie: 
buteleczka z kroplomierzem, magnes, 
płytki do wykonywania rys (szklana, 
czarna, biała), gwóźdź, lupa.
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BUDOWA CZŁOWIEKA – KOLOROWY 
ZESTAW MAGNETYCZNY
244 PUNKTY/ ZEST.
Kod produktu: JAN6

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, ...).



Pomoce dydaktyczne

ZESTAW PODSTAWOWY DO BIOCHEMII
252 PUNKTY/ ZEST.
Kod produktu: JAN7

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).
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KOLOROWE KOŁA-UŁAMKI, MAGNETYCZNE
262 PUNKTY/ ZEST.
Kod produktu: JAN8

Zestaw zawiera 10 sztuk kolorowych kół, 
które podzielone obrazują całość 
(niepodzielone koło) oraz ułamki: 
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 
i 1/20. Razem zestaw zawiera 71 
elementów. Wszystkie koła mają średnicę 
26 cm i można je umieszczać na 
magnetycznych tablicach.



Pomoce dydaktyczne

KOLEKCJA 20 SKAŁ I MINERAŁÓW W 
ZAMYKANEJ SKRZYNECZCE DREWNIANEJ
282 PUNKTY/ ZEST.
Kod produktu: JAN9

Kolekcja zawiera 20 naturalnych okazów –
skał i minerałów, każdy wielkości ok. 3-3,5 cm. 
Wszystkie okazy umieszczone są w drewnianej 
skrzyneczce z przegródkami i oznaczone 
indeksami od 1 do 20. OKAZY: 1 – Kwarc, 2 –
Magnetyt, 3 – Muskowit, 4 – Kalcyt, 5 – Dolomit, 
6 – Fluoryt, 7 – Montmorylonit, 8 – Psylomelan, 
9 – Kaolinit, 10 – Anhydryt, 11 – Piaskowiec, 12 -
Łupek ilasty, 13 – Wapień, 14 – Konglomerat, 15 
– Bazalt, 16 – Granit, 17 – Gabro, 18 – Łupek 
skała przeobrażona, 19 - Łupek przeobrażony,
20 - Serpentynit
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PRZEKRÓJ BOCZNY GŁOWY LUDZKIEJ, 
MODEL RELIEFOWY
342 PUNKTY/ SZT.
Kod produktu: JAN10

Reliefowy model wielkości 
naturalnej, przytwierdzony do tablicy, 
prezentujący szczegóły budowy 
wewnętrznej głowy człowieka. 
Wymiary: 23 x 33 x 5 cm.



Pomoce dydaktyczne

MODEL OKA LUDZKIEGO, 4X, 6-CZĘŚCIOWY
350 PUNKTÓW/ SZT.
Kod produktu: JAN11

Powiększony 4-krotnie w stosunku do 
naturalnych rozmiarów. Rozkładany na 
6 części: błonę twardówkową (2), 
błonę naczyniówki oka (2), ciecz 
szklistą, soczewkę, rogówkę. Na stojaku. 
Wymiary: 13 x 12 x 21 cm
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MODEL SERCA LUDZKIEGO, 2-CZ., 
WIELKOŚĆ NATURALNA
390 PUNKTÓW/ SZT.
Kod produktu: JAN12

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.



Pomoce dydaktyczne

MODEL DNA – DUŻY 
(2 SKRĘTY HELISY, 45 CM)
450 PUNKTÓW/ ZEST.
Kod produktu: JAN13

Czytelny, kolorowy model helisy DNA 
składający się z 22 par nukleotydów, czyli 
prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. 
Model samosprawdzalny - nie można 
błędnie połączyć zasad (np. tyminy z 
guaniną). Model wykonany z b. trwałego 
tworzywa sztucznego, na podstawie. 
Wysokość: 45 cm. Model można składać 
i rozkładać, co umożliwia m.in. demonstrację 
procesu replikacji DNA.
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MIKROSKOP SZKOLNY 400X DUO-LED
626 PUNKTÓW/ ZEST.
Kod produktu: JAN14

Mikroskop szkolny o powiększeniach od 40x do 
400x wyposażony w szerokopolowy okular WF 
10x oraz obiektywy 4x, 10x i 40x wkręcane w 
obrotową (rewolwerową) głowicę. Wbudowana 
tarcza obrotowa z 6 różnymi otworami reguluje 
ilość światła przechodzącego przez kondensor. 
Ostrość ustawiana pokrętłem symetrycznym. 
Oprócz standardowego podświetlenia dolnego, 
wbudowane oświetlenie górne umożliwiające 
przy niższych powiększeniach obserwację 
powierzchni okazów takich jak np. liście, owady. 



Pomoce dydaktyczne

MODEL TUŁOWIA LUDZKIEGO Z GŁOWĄ, 
11-CZ., 1/2 WIELKOŚCI NATURALNEJ
640 PUNKTÓW/ SZT.
Kod produktu: JAN15

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 ok. 47 cm.
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ZESTAW DO BADANIA POWIETRZA 
W WALIZCE TERENOWEJ
884 PUNKTY/ ZEST.
Kod produktu: JAN17

Przenośny zestaw do badania powietrza 
umożliwia wykonywanie badań i 
doświadczeń zarówno w terenie, jak i w 
pracowni szkolnej. Zestaw zawiera 11 
starannie opracowanych doświadczeń oraz 
niezbędny sprzęt laboratoryjny i badawczy. 
Wszystkie elementy zestawu umieszczone 
są w zamykanej walizce zakończonej 
sztywną rączką i wyściełanej wewnątrz 
gąbką o wymiarach 30,5 cm x 37 cm.



Pomoce dydaktyczne

GLEBA – ZESTAW DOŚWIADCZALNY Z WYPOSAŻENIEM 
LABORATORYJNYM I KARTAMI PRACY
786 PUNKTÓW/ ZEST.
Kod produktu: JAN16

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 dwustronna, 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.
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