
438

st
oj

a
k
i n

a
 m

a
py

na 40 map

na 18 map

Na hakach można przechowywać więcej niż jedną mapę. 
Każda mapa na odwrocie posiada dwie etykiety z nazwą 
i rodzajem mapy. Dzięki temu każdą z nich można szybko 
i łatwo odnaleźć bez konieczności jej rozwijania.

h k h h d

Mobilny stojak na mapy
ANW 440 289 zł
Stojak przeznaczony do porząd-
kowania i przechowywania map 
oraz plansz dydaktycznych wy-
konany został z metalowych ele-
mentów osadzonych na stalowej 
podstawie. Mobilność stojaka 

zapewniają 4 plastikowe kółka, 
z których dwa posiadają bloka-
dy zabezpieczające przed prze-
sunięciem.
• 40 haków, które umożliwiają przechowy-

wanie 40 map

Ścienny stojak na mapy
ANW 200 179 zł
Pojemny wieszak naścienny 
do przechowywania 18 map 
czy plansz dydaktycznych. 
W zależności od sposobu 
zwinięcia na jednym poziomie 
swobodnie mieszczą się dwie 
mapy. Całość wykonana z prętów 

metalowych w kolorze szarym. 
Produkt mocowany jest do ściany 
za pomocą 6 wkrętów (brak 
w zestawie). 
• wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 

120 cm

stojaki
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Wieszak jest łatwy 
w montażu, wytrzy-
mały i nie zajmuje 
dużo miejsca w klasie.

Wieszak na mapę
ANW 600 229 zł
Przeznaczony do zawieszania mapy lub planszy. 
Wykonany z metalowej rurki osadzonej na stabil-
nej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Ha-
czyk umieszczony jest w górnej części konstrukcji. 
• łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej 

wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

Stojak wielofunkcyjny
NS 1697 399 zł
Umożliwia przechowywanie pomocy dydaktycz-
nych np. map, plansz czy papierów w rolkach. 
• wym. 72 x 65 x 84 cm

y Wskaźnik teleskopowy 
BD 5160 17 zł
Przydatny w czasie zajęć lekcyjnych do wskazy-
wania elementów na tablicy
• dł. 24–100 cm
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Fizyczny mały
RI 0218 24 zł
• ø 22 cm, wys. 30 cm

ZOO
RI 0353 54 zł
Globus edukacyjny z mapą zoolo-
giczną. Książeczka zawiera opisy 
275 zwierząt z informacjami. 
• ø 22 cm; wys. 30 cm; globus w wersji polskiej

Indukcyjny
RI 1215 52 zł
• ø 25 cm, wys. 38 cm; instrukcja

Fizyczny duży
RI 0423 229 zł
• ø 42 cm, wys. 62 cm

globusy

Fizyczno-polityczny
RI 3584 129 zł
Globus polityczny, który zmienia się 
w fizyczny po zapaleniu umieszczo-
nej w nim żarówki. 
• ø 32 cm, wys. 48 cm

Globus konturowy 
z objaśnieniem
RI 3269A 70 zł
• – podświetlany

Glob k t

RI 0331 90 zł
• ø 25 cm wys. 38 cm; kolor biały z rysunkiem 

konturów kontynentów i granic państw, bez napi-
sów; w zestawie : gąbka i ścieralne fl amastry

Model Ziemi dmuchany
LR 2438 99 zł
Duża, lekka dmuchana piłka – mo-
del Ziemi, na którym zaznaczone 
są kolorowe kontynenty. Za pomocą 
zmywalnych flamastrów można po 
niej pisać i rysować, a po skończonej 
zabawie wyczyścić. 
• ø 68 cm
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Tellurium profesjnalne
CE 0021 1 399 zł
Solidny i łatwy w użyciu model ruchu Ziemi i 
Księżyca względem Słońca, pozwala wyjaśnić 
zjawiska astronomiczne: pory roku (równo-
noc, przesilenie), różne fazy księżyca, dzień 
i noc, obrót Ziemi wokół Słońca, zaćmienie, 
itp. Słońce jest reprezentowane przez lampę 
LED umieszczoną w półkuli. Urządzenie za-
mocowano na podstawie, którą wyposażono 
w obracające się ramię. Słońce jest jego osią 

obrotu. Na drugim końcu ramienia znajduje się 
układ Ziemia-Księżyc, który obraca się wokół 
Słońca i wokół siebie. Oś Ziemi jest odchylona 
o 23,5°, można ją obracać ręcznie. Mecha-
niczne ogniwo (koła zębate i łańcuch) pozwala 
na orientację Ziemi w zależności od pór roku, 
które są przedstawione na okrągłej płytce, 
zgodnie z gwiazdozbiorami zodiakalnymi. 
• wym.: 60 x 20 x 36 cm; ø Słońca: 20 cm, ø Ziemi: 16 cm, ø Księ-
życa: 3,5 cm; waga: 3,7 kg; zasilanie: 230 V; podstawa lampy 
LED E27; materiał: tworzywo sztuczne, metal, szkło; wiek: 6+

kosmos

Model sklepienia niebieskiego
AM 0300 399 zł
Oryginalny model sklepienia niebieskiego to 
trójwymiarowy atlas nieba. Zrozumiale pre-
zentuje związek pomiędzy Ziemią a gwiaz-
dami i innymi ciałami niebieskimi. Wewnątrz 
modelu znajduje się globus ziemski i Słońce. 
Oba obiekty mogą zmieniać położenie. We-
wnątrz modelu wytłoczono skalę ekliptyczną 
(daty) oraz współrzędne astronomiczne. Po 
powierzchni modelu można pisać flamastrami. 
• model sklepienia niebieskiego o ø 30,5 cm, wewętrzny globus 

Ziemi o ø 8,5 cm; przewodnik z 9 ćwiczeniami; wiek: 5+

l kl b k

Układ słoneczny. Model ruchomy
VO 8500 215 zł
Ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet 
w ruchu. System planetarny (9 Planet): Mer-
kury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, 
Uran, Neptun i Pluton. Słońce jest podświetla-
ne, a prezentacji towarzyszy nagranie w ję-
zyku angielskim. 
• działa na baterie (nie są dołączone) 

Model Ziemi
LR 2436 79 zł
Wykonany z elastycznej masy model Ziemi, 
na którym widoczne są kontynenty oraz duże 
łańcuchy górskie. Wypukła faktura piłki daje 
możliwość wielozmysłowego poznawania 
mórz i kontynentów na Ziemi.
• ø 15 cm

Układ Słoneczny. Plakat
NS 1103 42 zł
• wym. 100 x 70 cm; dwustronny polsko-angielski

Magnetyczny system słoneczny
LR 6040 112 zł
Zestaw magnetycznych planet. Na planszach 
widać realne kolory i dużo szczegółów. Prezen-
tacja może odbywać się na dowolnej tablicy 
magnetycznej. 
• 12 elem., Słońce ø 25 cm, wiek: 5+

Układ słoneczny. Piłki
LR 2434 242 zł
Dmuchane piłki ukazujące proporcje planet 
i wielkość systemu słonecznego zaproszą ma-
łych użytkowników do aktywnej zabawy. 
• pompka; instrukcja; 9 planet (ø w cm): Jowisz 22, Saturn 18, 

Uran 14, Neptun 14, Ziemia 12, Wenus 12, Mars 10, Merkury 
10, Pluton 8, Księżyc 8 oraz Słońce 36

399 zł
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minerały

Minerały, kamienie szlachetne
MO 0036 72 zł
• format: 13cm x 19cm; 448 str.

Minerały i kamienie szlachetne
VS 0008 43 zł
• wym. 70 x 100 cm, plansza ofoliowana i wyposażona w listwy 

metalowe i zawieszkę

Skamieliny. Kolekcja
LR 5204 97 zł
• 9 skamielin: amonit, mszywioł, skamieniałe drewno, mięczak, 

paproć kopalna, liliowiec macierzysty, koral, ząb rekina, ramie-
nionóg; wykaz skamielin z nazwami i numeracją, instrukcja; 
pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skały magmowe
LR 5205 97 zł
• 12 skał: żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit, ande-

zyt, bazalt, obsydian, pegmatyt, porfi r; wykaz skał z nazwami 
i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 
x 3,5 cm

Minerały
QH 0039 199 zł
• 42 minerały, plastikowe pudełko

Skały osadowe
LR 5208 97 zł
• 12 skał: mułowiec, piaskowiec, sól kamienna, węgiel, wapień, 

arkoza, zlepieniec, wapień, łupek mułowy, łupek ilasty, trawer-
tyn, skałą gipsowa; wykaz z nazwami i numeracją, instrukcja; 
pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skały metamorfi czne
LR 5206 97 zł
• 12 skał: chloryn, granat, grafi t, mika, serpentynit, marmur, gnejs, 
łupek, amfi bonit, marmur dolomityczny, epidot, kwarcyt; wykaz 
skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 
21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały. Kolekcja
LR 5207 97 zł
• 12 minerałów: talk, limonit, selenit, fl uoryt, siarka, kalcyt, piryt, 

magnetyt, wermikulit, hematyt, kwarc, mika. W zestawie wykaz 
skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 
21 x 13,5 x 3,5 cm

Mi ł Mi
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obserwacje

Cykl wody. 
Model demonstracyjny
VO 5864 289 zł 
Dzięki niemu możesz wywołać 
deszcz w swojej klasie, obserwo-

wać proces parowania, skraplania 
oraz opadów. 
• w zestawie: plastikowy pojemnik z makietą tere-

nu 3D, pokrywka, podpórka, chmura, instrukcja; 
wym. 41,4 x 30 x 16 cm

• wiek: 6+

Cykl wody. 
d l d

wać proces parowania, skraplania 
oraz opadów

Model płyt 
tektonicznych 
QH 0054 239 zł

Model przedstawia płyty tekto-
niczne i wulkany oraz ukształto-
wanie terenu w przekroju.
• wym. 30 x 58 x 13 cm

Wybuch wulkanu
EI 0011 103 zł
• w zestawie: podstawa do wulkanu; 2 połów-

ki góry wulkanu; kolumna wodna; butelka; 

miarka; soda oczyszczona; kwas cytrynowy; 
barwnik spożywczy; okulary; łyżeczka; zestaw 
farbek; pędzelek; gąbeczka; instrukcja

Topografi a
terenu. Walizka 
pomocy naukowych
NS 6113 1 099 zł
Zestaw modeli i fotografii do pre-
zentowania podstawowych pojęć 
związanych z topografią i geo-
morfologią powierzchni Ziemi. 
Wyposażenie walizki umożliwia 
obserwację m.in.: gór, płaskowy-
żów, równin, wzgórz, rzek oraz 

oceanów. Ukazuje wszystkie nie-
zbędne cechy charakterystycz-
ne dla danej formy ukształtowa-
nia terenu. Zestaw uzupełniono 
materiałem merytorycznym dla 
ucznia i nauczyciela. 
• 9 modeli: góra, płaskowyż, dorzecze 

rzeczki górskiej, formy skalne (góry Da-
nxia), nadbrzeże, forma eoliczna, krajo-
braz krasowy, dorzecze, równina; 3 sce-
nariusze; 63 kart pracy; wiek: 5+

Model góry 3D.
Nauka topografi i
NS 6141 99 zł
Model góry wulkanicznej z two-
rzywa sztucznego został spe-
cjalnie opracowany w celu de-
monstracji techniki tworzenia 
i zrozumienia funkcji poziomic. 
Wyposażenie zestawu pozwa-

la przetworzyć trójwymiarowy 
model na dwuwymiarową map-
kę poziomicową.  Przezroczy-
stość modelu można wykorzy-
stać umieszczając go na rzutniku 
i prezentując wszystkim uczniom. 
• w zestawie: transparentny model, nakładka, 

kredka, barwnik spożywczy; materiał: two-
rzywo sztuczne; wiek: 8+
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Zestaw gleb
RV 0303  179 zł
Zestaw zawiera 8 rożnych próbek 
gleb umieszczonych w drewnianym 
pudełku.

• 8 el. w drewnianym pudełku: gleba gliniasta, 
piaszczysto-ilasta, purpurowa, gleba ryżowa, 
gleba brunatna, piaszczysta, czarnoziemy i 
próchnica gleby

l d d łk l b l

Zestaw do recyklingu
IV 7359 365 zł
Innowacyjny zestaw dla nauczycie-
li i uczniów zaprojektowany w celu 
przeprowadzania eksperymentów. 
Pojemniki idealnie sprawdzą się w te-
stach materiałów biodegradalnych. 
• 6 pojemników o wym. 14,5 x 12 cm; 6 próbek 

miedzi, cyny, plastiku i aluminium; 6 kartoników; 
przewodnik dla nauczyciela

Zestaw do energii 
odnawialnej
IV 7059 545 zł
Doświadczenia źródeł energii: woda, 
wiatr i słońce na 4 urządzeniach: 
dzwonek, miernik, światło i turbina.
• wys. 38 cm

ZZestaw ddo enenergiiii
odnawialalnejj
IV 7059 545 zł
Doświadczenia źródeł energii: wodda, 

Zestaw do testowania 
minerałów
NS 6142 69 zł
Zestaw zawiera narzędzia do prze-
prowadzenia testów pozwalających 
określić kluczowe właściwości mine-
rałów. Wyposażenie pozwala oce-
nić mi. in. ich  twardość, rysę, połysk 

oraz magnetyzm.  Zawiera zbiór 
niezbędnych informacji na temat 
brył skalnych oraz wskazówki do-
tyczące ich rozpoznawania. Z ze-
stawem można ruszać w teren i sa-
modzielnie identyfikować minerały.
• 7 elem.: metalowy gwóźdź o dł. 7 cm, płytka 

ceramiczna biała, płytka ceramiczna czarna, płyt-
ka szklana, magnes neodymowy, lupa, butelka 
z zakraplaczem o poj. 30 ml; wiek: 8+
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kompasy

– zielony
HG 0007 25 zł
Wypełniony olejem mineralnym. 
• wym. 7,5 x 6 x 3 cm, miarka (1:50 tys.) z fl uore-

scencyjnymi oznaczeniami

zielony– mały
VO 9996 18 zł
•  ø kompasu 4,8 cm

– wielofunkcyjny
NV 4010 47 zł
• lornetka, lupa (2 szt.), kompas, lusterko powiększa-

jące (2 szt.), płaszczyzna do obserwacji 
• 1 szt.; wym. 4 x 4 x 9,2 cm

– duży
CM 5026 48 zł
• ø 10 cm

Kompas z lusterkiem
HG 0100  20 zł
Narzędzie nawigacyjne posiadające 
funkcje, które sprawdzą się podczas 
marszu na azymut, czy też w trakcie 
planowania trasy. Wyposażony w 
lusterko, mini linijkę, szkło powiększa-
jące i silikonowe nóżki, które umoż-
liwią stabilne ułożenie go na mapie 
w celu obrania właściwego kierunku.
Z przyrządu można korzystać nieza-
leżnie od pogody, pory dnia lub nocy, 

za jego pomocą obierzemy kierunek, 
w którym chcemy podążać. 
Kompas posiada wyskalowany ob-
rotowy limbus (obrotowy pierścień 
z podziałką w stopniach), przyrzą-
dy celownicze (muszka i szczerbin-
ka) ułatwiające pomiar kątów przy 
wyznaczaniu azymutu oraz luster-
ko, które pozwala na jednoczesne 
celowanie i kontrolowanie wskazań 
igły magnetycznej. 
• wymiary: 6,4 x 11,8 cm; materiał: tworzywo 

sztuczne; zawieszony na sznurku

GPS eTrex Touch 25 EE
GG 0025  929 zł
Urządzenia eTrex Touch obsługuje 
standardy GPS i GLONASS, pozwa-
lając korzystać z możliwości dwóch 
systemów satelitarnych, co oznacza 
szybsze określanie pozycji i większą 
dokładność w ciężkich warunkach.
Zoptymalizowane pod kątem róż-
nych aktywności
• załadowane fabrycznie mapy Garmin TopoActive 

Europe
• jasny, kolorowy, dotykowy ekran pojemnościowy 

o przekątnej 2,6 cala
• możliwość pobierania gotowych tras i szlaków 

rekreacyjnych
• geocaching bez użycia papierowych map dzięki 

250 tysiącom załadowanych fabrycznie skrzynek
• wymiary fi  zyczne 5,8 × 10,2 × 3,3 cm
• wymiary wyświetlacza 3,6 × 5,5 cm; rozdzielczość 

wyświetlacza160 x 240 pikseli
• zasilanie: 2 baterie AA; czas działania baterii do 

16 godzin
• klasa wodoszczelności IPX7 - dopuszczalne ochla-

panie, deszcz lub śnieg, przypadkowe zanurzenie 
w wodzie na głębokość do 1 metra na maksymal-

nie 30 minut
• pamięć 8 GB; interfejs USB; pamięć: karta mi-

croSD™ (do nabycia osobno)
• wykres śladu: 10 000 punktów, 200 zapisa-

nych tras
• automatyczne wyznaczanie trasy z opcjonalnymi 

mapami z szczegółowymi drogami

GPS eTrex Touch 35 EE
GG 0035  1 200 zł
Urządzenia eTrex Touch obsługuje 
standardy GPS i GLONASS, pozwa-
lając korzystać z możliwości dwóch 
systemów satelitarnych, co oznacza 
szybsze określanie pozycji i większą 
dokładność w ciężkich warunkach.
Zoptymalizowane pod kątem róż-
nych aktywności
• załadowane fabrycznie mapy Garmin TopoActive 

Europe
• jasny, kolorowy, dotykowy ekran pojemnościowy 

o przekątnej 2,6 cala
• możliwość pobierania gotowych tras i szlaków 

rekreacyjnych
• geocaching bez użycia papierowych map dzięki 

250 tysiącom załadowanych fabrycznie skrzynek
• wymiary fi  zyczne 5,8 × 10,2 × 3,3 cm
• wymiary wyświetlacza 3,6 × 5,5 cm; rozdzielczość 

wyświetlacza160 x 240 pikseli
• zasilanie: 2 baterie AA; czas działania baterii 

do 16 godzin
• klasa wodoszczelności IPX7 - dopuszczalne ochla-

panie, deszcz lub śnieg, przypadkowe zanurzenie 
w wodzie na głębokość do 1 metra na maksy-
malnie 30 minut

• pamięć 8 GB; interfejs USB; pamięć: karta mi-
croSD™ (do nabycia osobno)

• wykres śladu: 10 000 punktów, 200 zapisanych tras
• automatyczne wyznaczanie trasy z opcjonalnymi 

mapami z szczegółowymi drogami
• Dodatkowe opcje:
• powiadomienia z telefonu
• śledzenie na żywo przy użyciu Garmin Connect 

™ Mobile
• posiada wysokościomierz barometryczny

ompas z lusterkiem za jego pomocą obierzemyki

Kompas geologiczny
CO 4074  99 zł
Profesjonalny kompas stosowany 
do podstawowych pomiarów pod-
czas geologicznych prac w terenie, 
oprócz kompasu magnetycznego
z celownikiem i podziałką, urządze-

nie wyposażone jest także w klino-
metr, klizymetr i poziomicę. Posiada 
pełny metalowy korpus, przystawkę 
do statywu i okular 360 °.
• wym.: 6,5 x 9,5cm; wypełniony płynem; wypo-

sażenie: poziomica, 2 skale, mocowanie statywu, 
okular 360 stopni
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Zmieniająca się planeta Ziemia
LJ 0016 4 990 zł
Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji pod-
stawy programowej z geografii, przeznaczony 
do przeprowadzenia i omówienia  14 działań 
badawczych i eksperymentów podczas 22 lekcji 
geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-oso-
bowej, w tzw. grupach badawczych. 
Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują 
uczniom, jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma 
cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. 
Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby 
i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy 
płyt tektonicznych i tworzenie się skał.
Pracując z tym modułem, uczniowie dowiadują 
się dlaczego na Ziemi występują trzęsienia ziemi 
i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wy-
konują symulację cyklu skalnego. Tworzą model 
przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób 
erozja wpływa na formy ukształtowania terenu. 
Dowiadują się, co różne typy map mówią nam 

o formach ukształtowania 
terenu i położeniu akwe-
nów. Omawiają tworze-
nie się warstw skalnych 
i skamieniałości. Opraco-
wują modele, które mają 
na celu rozwiązanie pro-
blemu erozji gleby.
Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1–3 rów-
noległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu 
dostarczane w dwóch wytrzymałych skrzynach 
z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x60x30 
cm) stanowią:
• materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla 

nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji 
drukowanej oraz  materiały drukowane dla 30 uczniów ,

• bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zaso-
bów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. 
tablicy interaktywnej:

• rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariu-
szami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej;

• książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia inte-
raktywne;

• symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji,
• materiały tradycyjne, m.in.: 
• zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał - 8 szt.;
• zestaw 8 próbek gleb występujących na Ziemii - 1 szt.;
• gips artystyczny, piasek, glina,ciastolina;
• nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt.;
• mata absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16 szt.
• duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego;
• ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

Ziemia i Kosmos
LJ 0017 3 990 zł
Celem modułu Ziemia i Kosmos 
jest pokazanie uczniom, że za-
równo nasza planeta, jak i cały 
Wszechświat stanowią systemy, 
w których zachodzi obieg mate-
rii i energii. Systemy te oddziałują 
ze sobą, a efekty zachodzących 
w nich interakcji mogą być ujęte 
w obserwowane i przewidywa-
ne wzorce, jak na przykład noc 
i dzień, pory roku, pływy, po-
goda i klimat. W ramach pięciu 
dostępnych serii działań badaw-
czych uczniowie badają te od-
działywania; dyskutują o miejscu 
Ziemi we Wszechświecie, oma-
wiają wzajemny wpływ Słońca, 

Ziemi i Księżyca, poznają naturę 
gwiazd. Wykorzystując modele, 
uczniowie analizują ruch obroto-
wy i obiegowy Ziemi i Księżyca, 
co pozwala im wyjaśnić mecha-
nizm zjawisk dnia i nocy, pór roku 
i faz Księżyca. Poznają również 
sfery Ziemi i ich wzajemne zależ-
ności oraz dowiadują się o potrze-
bie i możliwościach ich ochrony. 
Uczniowie rozwijają te koncep-
cje poprzez aktywne badanie, 
dyskusję i rozwiązywanie pro-
blemów. Prowadzą obserwacje, 
przewidują rezultaty, wyciągają 
wnioski, przedstawiają dowody 
i argumenty oraz oceniają pro-
blemy i ich rozwiązania. ( 19 lekcji)

Pogoda i klimat
LJ 0018 2 990 zł
Moduł Pogoda i klimat porządkuje 
wiedzę uczniów na temat pogo-
dy i pomiarów jej składników, pór 
roku oraz zagrożeń wynikających 
z niebezpiecznych zjawisk pogo-
dowych. Uczniowie poznają przy-
rządy służące do pomiaru składni-
ków pogody, a nawet samodzielnie 
budują klasową stację meteorolo-
giczną. Podczas pracy z modu-
łem są prowadzone obserwacje 
składników pogody – dane są co-
dziennie zbierane i analizowane, 
a następnie konfrontowane z rze-
czywistymi danymi pogodowymi 
z okolicy. Uczniowie badają pogo-
dę, analizując informacje o opa-

dach i temperaturach w miastach 
na całym świecie i zestawiają je 
z analogicznymi danymi lokalnymi.
Porównują ze sobą dostępne in-
formacje, w celu wyszukania se-
zonowych wzorców pogodowych 
i wpływu położenia geograficzne-
go na pogodę. Ponadto uczniowie 
poznają strefy klimatyczne, bada-
jąc lokalizacje na całym świecie, 
a następnie opracowują broszurę 
podróżną, aby podzielić się swoimi 
odkryciami z resztą klasy. Poznają 
także niebezpieczne zjawiska po-
godowe i dyskutują o tym, w jaki 
sposób mogą one wpłynąć na lu-
dzi. Wypracowują rozwiązania 
zmniejszające negatywny wpływ 
poznanych zjawisk i oceniają sku-
teczność swoich pomysłów.

oodnik metodycznzny dla naauczyciela ze scec nariu-
badawczzychyc , ww wew rsji cyfrowej;j;

• ściennen a plannsza dydakdaktycznan  „Metoda a badawca za (7( 0x1x 00 cm)

badawcze
pracownie
przyrodnicze
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W związku z koniecznością dostosowania sieci 
szkół do założeń reformy edukacji, a co za tym 
idzie potrzebą stworzenia odpowiednich warun-
ków do nauki nasi pracownicy we współpracy ze 
specjalistami przygotowali kompleksową ofertę 
wyposażenia szkolnej pracowni geograficznej, 
która umożliwia realizację założeń nowoczesnej 
edukacji. W zależności od predyspozycji i po-
ziomu edukacyjnego uczniów oferujemy trzy 
rodzaje zestawów pomocy naukowych: 

• pakiet Geografi a STARTER, który  obejmuje podstawowe, niezbędne 
wyposażenie pracowni geografi cznej

• pakiet Geografi a PREMIUM, który  uwzględnia rozszerzoną ofertę 
pomocy dydaktycznych do nauki geografi i

• pakiet Geografi a GOLD zawierający  najszerszą ofertę wyposaże-
nia, która pozwala m.in. na realizację treści wykraczających poza 
wymagania podstawy programowej.

Pracownia geografi czna. Pakiety
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