
Turbinka
JG 2005 98 zł
Zabawa przy jednoczesnym ćwiczeniu opano-
wania siły oddechu. Uczestnicy dmuchając z od-
powiednią siłą nie tylko wprowadzają turbinkę 
w ruch, ale kontrolując oddech, muszą zatrzymać 
ją w ustalonym położeniu. Gra ma zastosowanie 
szczególnie w terapii dzieci z wadami wymowy. 
• w komplecie: dwustronna obręcz z obrazkami, o różnym stopniu trud-

ności, 10 pierścieni szarych i 10 pomarańczowych; dla 2 osób; wiek: 4+

Słuchawka Junior
AB 9003 87 zł
Słuchawka zapewnia akustycznie wyraźny odsłuch 
własnej mowy. Ćwiczenia ułatwiają kształtowanie 
poprawnej wymowy, zwiększają poziom koncen-
tracji podczas czytania i nauki języków obcych. 
• dł. słuchawki 20 cm, wyk. jest z tworzywa

awka Junior
3Mikrofon MP3

TG 0001 179 zł  
• wbudowana pamięć; 128 MB, czas nagrania najwyższej jakości: do 

4 godziny, możliwość przeniesienia danych na do komputera (łącze 
USB) w celu dalszej obróbki

Głuchy telefon. Zestaw
AB 9013 429 zł
Zestaw słuchawek wraz z urządzeniem rozdziela-
jącym głos na różne kanały. Pozwala dzieciom bar-
dzo wyraźnie usłyszeć swój szept, a nauczycielowi 
monitorować wymowę, naukę czytania zapewnia-
jąc dyskretną komunikację z wybranym uczniem. 
• w zestawie: 7 słuchawek (6 niebieskich i 1 pomarańczowa dla na-

uczyciela), łącznik z pokrętłem regulującym łączność pomarańczowej 
słuchawki z wybraną niebieską, plastikowe przewody o regulowanej 
długość 47–180 cm

Głuchy telefon
CM 3956 289 zł
Stymuluje do wysiłku związanego z budową zdań, 
wypowiedzi oraz umiejętnością słuchania oraz 
jest ciekawą propozycją urozmaicenia ćwiczeń. 
• zestaw 8 słuchawek, 2 metry rurek harmonijkowych, 12 łączników

179 zł
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Lusterka z tabliczką. Patrz i rysuj
LR 3373 112 zł
Po jednej stronie bezpieczne plastikowe lusterka, 
z drugiej – ścieralna tabliczka z konturem twarzy. 
Dziecko najpierw przygląda się sobie w lustrze 
a następnie obraca tabliczkę i stara się naryso-
wać swoją twarz. 
• 4 szt. wielokrotnego użytku; ø 12,5 cm, wys. 22 cm; wiek: 3+

Bezpieczne lusterko do trzymania
NS 0568 79 zł
Bezpieczne, nietłukące się lusterko z pleksi w ra-
mie z kolorowej płyty MDF o zaokrąglonych 
brzegach, z wygodnymi dla dziecka uchwytami 
do trzymania. 
• wym. 35 x 23 cm 

Lustro logopedyczne małe
NS 3063 125 zł
• drewniana rama; wym. 25 x 25 cm

Lustrzane pudełko
NS 0551 165 zł
2 lusterka na 2 z 3 ścianek pudełka i jedno 
lusterko luzem pozwalają na różne ćwiczenia 
logopedyczne. 
• dł. boku 28 cm; drewniana konstrukcja; lustro z pleksi

d łkLustro logopedyczne duże
NS 3064 335 zł
• drewniana rama; wym. 60 x 120 cm; rama od spodu podklejona 

jest folią zabezpieczającą

Bezpie
NS 056
Bezpiecz
mie z k
brzegac
do trzym
• wym. 35

luusttraa 
ddoo ććwwiiczzeeń 
looggooppeedyyycznnnycchh

Lustro tryptyk
BH 0790 629 zł
Duże lustro potocznie zwane tryptykiem – pomoc 
niezbędna i wymagana w każdym gabinecie lo-
gopedycznym oraz w kąciku malucha. 
• składa się z części głównej o wym. 35 x 100 cm oraz dwóch roz-

kładanych skrzydeł o tych samych wymiarach.

Lustro prostokąt
BH 7551 519 zł
• wym. 100 x 65 cm; aluminiowa rama; kolor wybrany losowo

Lustro kwadrat
BH 0884 179 zł
• 1 szt.; wym. 50 x 50 cm; aluminiowa rama; kolor wybrany losowo
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Zegary edukacyjne małe 5 szt.
LR 0572 32 zł
• wym. 11,5 x 11,5 cm

Piramidka. Składany zegar
NS 0252 50 zł
5 klocków, które po nałożeniu na trzpienie two-
rzą zegar. 
• ruchome wskazówki, 5 klocków z drewna o wym. od 11,5 x 3 cm 

do 15 x 3 cm, 2 trzpienie o dł. 13 cm; wym. podstawy: 15 x 5,5 
cm wys. nakładanki: 19 cm

Zegar
TY 5070 18 zł
Wygodny mały zegar do pracy indywidualnej 
dziecka. Zaznaczone godziny i minuty. 
• wys. 11 cm; 1 szt.

Duży zegar
IV 1648 78 zł
Duża czytelna tarcza zegara doskonałą pomocą 
do klasowych demonstracji. Solidny plastik, wypu-
kłe i trwale naniesione godziny i minuty. 
• wym. 40 x 40 cm

Piramidka Składany zegar

Stojące zegary z obręczą wokół tarczy ułatwia-
jącą odczytywanie godzin. Ruch wskazówek po-
woduje zmianę ilustracji wskazującej porę dnia.

Zegar duży
TY 5073 78 zł
• ø 30 cm

Zegar mały
TY 5072 20 zł
• ø 10 cm

jednostki czasu, zegar, kalendarz

Magnetyczny zegar 
demonstracyjny
VO 2619 89 zł
• wys. 41 cm ; do tablic ściennych (stalowych); wskazówki przesuwa-

ne ręcznie, w pełni synchronicznie; mechanizm z zębatek

Uchwyt na panel manipulacyjny
NS 3073 112 zł
Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli ścien-
nych. Bezpieczna i ergonomiczna konstrukcja 
z drewna i blachy. 
• biała blacha 0,2 cm, oraz surowe drewno olcha 2 cm, wym. 53 x 

45 x 6 cm

Zegar. Panel manipulacyjny
NS 3094 105 zł
Panel pomocny do nauki odczytywania godzi-
ny. Tarcza zegara posiada ruchome wskazów-
ki, obok znajduje się okienko z symbolem dnia 
lub nocy oraz miejsce na samodzielne wpisy-
wanie godziny przy pomocy pisaków sucho-
ścieralnych. 
• płyta laminowana biała, wym. 50 x 45 x 3 cm 
• montowany do ściany za pomocą uchwytu NS 3073
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Mata z zegarem
LR 2981 182 zł
Duża mata z dwoma ruchomymi 
wskazówkami: godzinową i minuto-
wą, dzięki którym dziecko poprzez 

ruch utrwala sobie sposób odczy-
tywania i zapisywania czasu oraz 
obserwuje jego upływ. 
• mata winylowa o boku 137 cm; 2 nadmuchiwane 

kostki o boku 12 cm

Zegar magnetyczny 
z kartami aktywności
VO 0024 310 zł
Zegar magnetyczny z ruchomymi 
elementami, który pozwoli dzie-
ciom zrozumieć i rozwinąć poczu-
cie czasu. Wystarczy je umieścić na 
tablicy magnetycznej w odpowied-
nich miejscach, obok tarczy zegara 
i w ten sposób stworzyć plan dnia. 
• 26 kart magnetycznych obrazujących różne 

czynności z dnia codziennego; zawartość: 1 ta-
blica magnetyczna (71 x 71 cm), 1 zestaw rąk 
magnetycznych, 26 zdjęć magnetycznych (8 x 
8 cm); wiek: 3+

i
310 zł
omymi 
i dzie-
poczu-
ścić na
owied-
zegara
n dnia. 
ych różne 
tość: 1 ta-
estaw rąk 
nych (8 x 

Zegar magnetyczny
NS 2007 114 zł
Tablica magnetyczna z tarczą ze-
garową podzieloną na minuty, kwa-
dranse i godziny. 
• wym. 50 x 50 cm; 2 wskazówki ruchome, 

40 elem. z cyframi

etyczny 

• wym. 50 x 50 cm; 2 wskazówki ruchome, 
40 elem. z cyframi
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Stoper elektroniczny
CM 2077 55 zł
Duży, czytelny wyświetlacz, przycisk start/stop, 
zakres czasowy: 99 min i 59 sek. 
• wym. 10,5 x 10 cm, wysuwana podpórka. wymaga: 1 bateria AAA 

(nie dołączono)

Minutnik dla nauczyciela
AB 5030 190 zł
Koniec czasu sygnalizowany jest dźwiękiem 
z możliwością regulacji natężenia za pomocą 
pokrętła. 
• wym. 14 x 18,5 x 5 cm, wymaga 1 baterii AA (nie dołączona)

Zegar i data. Przekładanka
NS 0298 65 zł
Zegar i kalendarz demonstracyjny z przekładany-
mi cyframi (od 0 do 9) do określania godzin i dat 
oraz tarczą zegarową z ruchomymi wskazówkami. 
• 1 szt., wym. 47 x 14 x 13,5 cm

Domino zegarowe
NS 0392 43 zł
Na każdej karcie z lewej strony czas w formie 
cyfrowej, z prawej w układzie klasycznej tarczy 
godzinowej. Cyfry i strzałki oznaczające godziny 
czerwone, kwadranse – niebieskie. Pokazuje czas 
przed i po południu. 
• 36 kart; wym. karty 6 x 8,6 cm, wym. pudełka 14,5 x 13,5 x 3 cm

Dzieci mają często trudności, aby wyobrazić sobie upływający 
czas. Dużym ułatwieniem jest wprowadzenie na lekcji klepsydr, 
z których każda przedstawia inny zakres czasu. 

Klepsydry
342 179 52 zł
Klepsydry te odróżniają się od siebie kolorem 
piasku i pokrywką: 10 minut (czerwona), 5 minut 
(zielona), 3 minuty (żółta), 1 minuta (niebieska) 
i 30 sekund (czarna). 
• 5 szt.; wys. 9 cm; czas: 30 s oraz 1, 3, 5 i 10 min.

Klepsydry. Zestaw klasowy
EI 0188 112 zł
• tworzywo sztuczne; 20 klepsydr w 5 kolorach, estetyczna walizeczka

Czas i zegar zestaw
LR 3220 79 zł
Demonstracyjny zegar, puzzle oraz suchościeralne 
karty pracy pomogą zrozumieć relację między 
zapisem cyfrowym i analogowym. 
• 3 kostki(2 z godzinami, 1 z minutami); 24 puzzle dwustronne; 12 dwu-

stronnych kart; plastikowy zegar ze wskazówkami; zmywalna karta 
z tarczą zegara; wiek: 4+

MCzas i zegar zestaw

Klepsydra
IV 0940 72 zł
Za jej pomocą można dokonać porównania prze-
pływu czasu od 5 sek. do 3 min. Oprócz piasku 
pozwala ona również na eksperymenty z innymi 
materiałami sypkimi, np. cukier, sól, mąka. 
• 1 torebka srebrnego piasku; instrukcja; wym. ø 8 cm, wys. 14,5 cm

klepsydry

klep dr, 

pomiary
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Timer
LR 6900 152 zł
Wizualny i dźwiękowy minutnik to idealne i naj-
prostsze rozwiązanie, które pomaga dziecku lub 
grupie uczniów kontrolować czas w trakcie wyko-
nywanych czynności. Kolorowe światła i unikalne 
dźwięki zachęcają do zarządzania upływającym 
czasem. Łatwy w obsłudze i idealny do pracy 
w zespole klasowym. Można go ustawić na mak-
symalnie 24 godziny w odstępach jednosekun-
dowych. Elektroniczny minutnik w miarę upływu 
czasu podświetla zielone, żółte i czerwone sekcje 
wraz z towarzyszącymi im alarmami. 
• funkcje: 6 efektów dźwiękowych, kąt widzenia 180°, czytelny wy-
świetlacz LCD, kontrola głośności, funkcja pauzy, wym.: 20 x 8,5 
cm; wymaga 4 baterii AAA (brak w zestawie); wiek:3+

 zł
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temperatura

Termometr elektroniczny z sondą
GZ 0010 95 zł
• sonda 210 mm; sprzedawany bez baterii (A76 lub LR44), zakres 

temp. -50÷280°C

Mobilna stacja pogodowa
LR 2940 205 zł
Zestaw 3 pogodowych urządzeń pomiarowych 
w poręcznej walizce z rączką. Barometr – do 
pomiaru ciśnienia atmosferycznego, higrometr – 
do pomiaru wilgotności, termometr – do pomia-
ru temperatury powietrza w stopniach Celsjusza 
i Fahrenheita. 
• wiek: 5+

Termometr 
demonstracyjny

NS 0304 47 zł
Termometr paskowy, idealny do 
nauki odczytywania temperatury 
na skali Fahrenheita oraz Celsiu-
sza. Posiada przesuwaną taśmę 
pozwalającą symulować określo-
ną temperaturę. 
• wym. 15 x 60 cm

Szklany termometr
VO 8575 19 zł
• zakres od -10 oC do +110 oC, zamknięty 

w plastikowej tubie

Termometr w obudowie 
ze znacznikami
VO 3304 36 zł
• zakres: od -30 do +110 °C; do mierzenia 

temperatury powietrza, gleby i cieczy; kolorowe 
suwaki pomagają w obliczaniu różnic w tempe-
raturze; w plastikowej obudowie zabezpieczają-
cej; możliwość zawieszenia; dł. 32 cm

Termometry uczniowskie. 
Zestaw
LR 2415 82 zł
Trwałe, nietoksyczne termometry, któ-
rych zakres pomiarowy wynosi  od 
-30 do 120 stopni C oraz od -22 do 

240 stopni F. Bezpieczne w użyciu, 
nie zawierają rtęci. 
• 10 szt.
• wym.: 2,3 x 0,7 x 17,7 cm
• materiał: tworzywo sztuczne, szkło;
• opakowanie kartonowe o wym.: 18,5 x 10,5 x 

3,3 cm
• wiek: 8+

Miernik hałasu
TG 0084 165 zł
Miernik dźwięku jest wizualną repre-
zentacją poziomu hałasu. Pomaga 
uczniom zarządzać natężeniem gło-
su podczas aktywności, a nauczy-
cielowi utrzymać dyscyplinę w kla-
sie. Umożliwia ustawienie różnych 
akceptowalnych poziomów dźwięku 

dla różnych czynności, aby utrzymać 
uczniów na zadaniu. Jeśli wybrany 
poziom zostanie przekroczony, diody 
LED będą sygnalizować migotaniem 
lub stopniowym wygaszaniem.
• zasilany przez 3 baterie AAA (brak w zestawie); 

regulowany poziom tolerancji dźwięku, dwie funk-
cje sygnalizacji świetlnej LED, otwory montażowe;

Miernik hałasusu
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waga

Waga. Zestaw maxi
TY 7206 122 zł
• zestaw zawiera: 2 pudelka, 2 miski, 48 liczmanów zwierzęta, 100 

krążków, 20 patyczków, waga; wiek 3+

Waga szalkowa z odważnikami
VO 2205 185 zł
Tradycyjna waga z szalkami, dzięki której można 
w łatwy sposób zademonstrować pojęcie ilości, wagi, 
objętości. Obie szalki są zdejmowane i posiadają 
pokrywki oraz podziałki do odczytywania objęto-
ści. Można w nich ważyć substancje płynne i stałe.

• wykonana z trwałego towrzywa sztucznego; 2 litrowe pojemniki; 11 
metalowych odważników (2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g, 2 x 20 g, 
1 x 50 g); 14 plastikowych odważników (8 x 5 g, 4 x 10 g, 2 x 20 g)

Waga matematyczna
LR 0100 59 zł
Dzieci uzmysławiają sobie znaczenie wartości liczb 
poprzez umieszczanie ciężarków na ramionach 
wagi. Za jej pomocą można w prosty sposób zi-
lustrować dodawanie, odejmowanie lub mnożenie. 
• waga o wym. 22 x 66 cm; 20 szt. ciężarków 10 g

Waga elektroniczna
TG 0819 159 zł
Bardzo czuła i dokładna. zakres pomiaru: do 
1000 g. 
• wym. 17 x 24 x 3,5 cm; wymaga 2 baterii AA (nie załączone)

Odważniki sześciokąty
TY 8350 49 zł
• 54 elem.; 4 kolory; każdy kolor oznacza inną wagę: czerwony 

– 1  g. (20 elem.), niebieski – 5 g. (20 elem.), zielony – 10 g. 
(10 elem.) i żółty – 20 g. (4 elem.)

48 liczmanów

100 krążków

20 patyczków

Waga szalkowa metalowa
GK 1891 245
Tradycyjna waga szalkowa doskonale spraw-
dzi się jako profesjonalne narzędzie pomiarowe 
w przedszkolu czy szkole. Pozwala zapoznać się 
jednostkami masy:  gram, dekagram czy kilo-
gram i rozwijać wiedzę matematyczną. Ponadto 
umożliwia porównywanie wag różnych produk-
tów. Wykonana została z  solidnych i  trwałych 
materiałów. Wagę można regulować, co gwa-
rantuje dokładne pomiary. W zestawie znajdują 
się metalowe odważniki. 
• 8 elem.: waga o wym.: 25,5 x 14,5 cm
• 7 odważników: 2 x 200 g, 1 x 100 g, 1 x 50 g, 2 x 20 g, 1 x 10 g 

umieszczonych w drewnianym pudełku
• materiał: metal, drewno
• wiek: 5+

159 zł
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Waga wielofunkcyjna
LR 1524 92 zł
Posiada plastikowe pojemniki z uchwytami i wy-
godnym odpływem na wodę. Służy do pomiaru 
stałych, sypkich i płynnych produktów. dokładność 
do jednego grama. 
• wym. 13 x 37 x 14 cm; poj. 1 pojemnika = 0,5 l (z podziałem od 

100 do 500 ml)

Waga szalkowa
TY 2045 92 zł
• wym. 34 x 15 x 17 cm, 2 szalki zdejmowane z podziałką o poj. 

1 litra

Waga szkolna metalowa
VO 5269 359 zł
• wym. 14 x 17 x 40 cm, max. ciężar 2 kg, nie zawiera odważników

Waga klasyczna
TY 2040 70 zł
Waga posiada dwa zdejmowane pojemniki. Służy 
do ważenia drobnych produktów stałych. 
• dł. 33 cm, wys. 11 cm
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długość

Podłogowa oś liczbowa
LR 0935 162 zł
Mata na podłogę za pomocą której można ćwi-
czyć dodawanie oraz odejmowanie. Liczby parzyste 
i nieparzyste pomagają w zapamiętywaniu i ćwiczą 
pamięć logiczną. Doskonała do prac zespołowych. 
• zakres 1–30; wym. 660 x 30 cm, od 5 lat

Magnetyczna linijka gigant
VO 6889 499 zł
Magnetyczna, duża miara o długości 3 m. Za 
pomocą dołączonych magnetycznych elementów, 
można łatwo zilustrować działania matematyczne 
(dodawanie, odejmowanie). 
• 39 szt. dwustronnych tabliczek, 38 szt. magnesów do oznaczania

Magnetyczna oś liczbowa
VO 5019 110 zł
Miara którą można zamocować na dowolnej me-
talowej powierzchni, na której można pisać mar-
kerami i bez problemu je ścierać. 
• 200 x 12 cm; 100 sektorów – przemiennie 10 czerwonych, 10 

białych, marker

pojemność

Zestaw jednolitrowy
IV 1205 107 zł
Przezroczyste pojemniki o poj. 1 litra 
do zabaw badawczych i doświad-

czeń chemicznych. Ciekawy kształt, 
podziałki na ściankach pojemnika 
ułatwiają obserwację. 
• 4 pojemniki o poj. 1 litr; 1 pojemnik o poj. 500 ml; 

100 ml podziałka na każdym pojemniku 

Miarki
TY 7160 38 zł
Zestaw wygodnych pojemników 
o różnych pojemnościach z cpodział-

ką widoczną z dwóch stron oraz 
dzióbkiem ułatwiającym prawidłowe 
dozowanie płynu. 
• 5 szt., 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 

ml, wyk. z trwałego tworzywa. 

Metr sześcienny
TY 8411 95 zł
Składany zestaw do demonstracji 
jednego metra sześciennego. 

• 12 słupków 100 cm, 8 łączników; wiek: 4+
• do wyczerpania zapasów

ość

ką 
dzió

95 zł
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Miarki szkolne
IV 0945 87 zł
Elastyczne taśmy, ułatwiają w praktyczny sposób 
zrozumienie pojęcia długości oraz nabranie umie-
jętności dokonywania samodzielnych pomiarów. 
• 10 szt.; dł. 1 m

Stopy miarki
NS 3016 42 zł
Dzięki nim w obrazowy sposób można wytłuma-
czyć dziecku pojęcie miary oraz wzajemnej rela-
cje wartości miar. Mniejsze wartości zawierają się 
w większych, zabawa jak w przypadku działań 
z kolorowymi liczbami. 
• 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości: 10 cm, 15 cm, 20 

cm, 25 cm

Miara zwijana 30 m
NS 3062 35 zł
Miara zwijana z dużą korbką umożliwiająca szyb-
kie zwijanie taśmy. 
• 30 m

Duża miara 1 m
IV 4259 49 zł
Duża sztywna linijka z z wyraźną podziałką co 
1 cm, 5 cm i 10 cm. Wykonana z mocnego two-
rzywa o zaokrąglonych krawędziach i końców-
kach. Idealna pomoc edukacyjna do wykorzysta-
nia w nauce pomiarów długości. 
• wym. 100 x 5 x 1,5 cm

Miarki edukacyjne 1–100
TR 0101 20 zł
• 10 szt. wym. 50 x 10 cm

Miarki składane
TY 7201 59 zł    
Metrowe miarki dwustronne z podziałką w centyme-
trach i calach, składane w dwóch płaszczyznach. 
• 5 szt.

Miarka ścienna edukacyjna 1–100
TR 0100 30 zł  
• 2 szt. pierwsza w zakresie 1–50 cm, druga: 51–100 cm, wym. 

100 x 27,5 cm

zł D

Przyrząd do pomiarów 5 w 1
LR 0339 165 zł
Uniwersalny przyrząd, który w prosty sposób 
pozwoli wprowadzić najmłodszych w koncepcję 
pomiaru. Solidna konstrukcja umożliwia swobod-
ną aktywność nawet na wymagającym terenie. 
Wszystkie elementy  łatwo złożyć i rozłożyć, a po 
zakończonej pracy umieścić w poręcznej torbie 
zamykanej na rzep. Przyrząd składa się z pięciu 
różnych narzędzi, które pozwalają badać i od-
krywać cechy naturalnego krajobrazu. Produkt 
wymaga złożenia, a jego powierzchnię można 
ozdobić naklejkami załączonymi do zestawu. 
• wym. przyrządu po złożeniu: 32,5 x 3,5 x 97,5 cm
• narzędzia: miara pionowa, suwmiarka, koło do pomiaru odległości 

(1 klik = 1 m), poziomica, linijka
• arkusz naklejek: 18 szt., torba do przechowywania części przyrządu 

o wym.: 38,5 x 34,5 cm
• kolor: niebiesko - pomarańczowo- zielony
• materiał: tworzywo sztuczne, guma, metal
• opakowanie kartonowe o wym.:45,5 x 6,5 x 34 cm
• wiek: 4+
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Linijka niełamliwa
KW 1813 5 zł
• elastyczna; dł. 20 cm; kolor wybierany losowo
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edukacja 
przyrodnicza
obserwacje
Mała szklarnia
EI 0161 74 zł
Szklarnia to idealny zestaw naukowy 
dla małego botanika. Dobór jego ele-
mentów pozwala sadzić i uprawiać 
drobne rośliny o każdej porze roku 
i obserwować je podczas nauki pielę-
gnacji. Szklarnia jest również łatwym 
sposobem zaprezentowania wpływu 
fotosyntezy na ich codzienne życie. 

• 26 elem.: tacka oświetleniowa LED, taca do nawad-
niania, 2 x klamra, 4 x poprzeczka; 8 x zaślepka, 
brązowy pojemnik, zielona podstawa, 2 x okno 
końcowe,  okno prostokątne,  zakraplacz, pędzel, 
łopatka, cegła, kabel USB

•  wym.: 20 x 11 x 31 cm; produkt wymaga złożenia, 
materiał; tworzywo sztuczne

•  wiek: 8+
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Zestaw do recyklingu
IV 7359 365 zł
Innowacyjny zestaw dla nauczycieli 
i uczniów zaprojektowany w celu prze-
prowadzania eksperymentów. Pojem-

niki idealnie sprawdzą się w testach 
materiałów biodegradalnych. 
• 6 pojemników o wym. 14,5 x 12 cm; 6 próbek mied 

zi, cyny, plastiku i aluminium; 6 kartoników; przewod-
nik dla nauczyciela

Akwarium
TS 13739 425 zł
Energooszczędność, niskie koszty utrzymania i wygoda użytkowania, 
którą zapewnia opatentowany system otwierania pokrywy SMART OPEN. 
Ponadto posiada dużą klapę, która pozwala na swobodne karmienie 

ryb. W skład zestawu wchodzi: akwarium z prostą 
szybą przednią w wym. 40 x 25 x 25 cm, ob-

jętość 25 l; pokrywa z energooszczęd-
nym modułem oświetleniowym 

Leddy Tube Sunny, emitują-
cym światło zbliżone do sło-
necznego, odwzorowujące 
naturalne barwy roślin i ryb. 
Jego żywotność wynosi ok. 
50 tys. godzin, nie wymaga 
więc wymiany częściej niż raz 
na 8–10 lat. 
• fi ltr wewnętrzny PAT-mini; automatyczna 
grzałka Comfortzone 25 W

Prasa do roślin zielnych
NS 1206 79 zł
• wym. 45 x 30 cm

ryb. W skład zestawu
szybą przednią

jętość 25
ny

w
n
•
g

Podziemny odkrywca
CS 6003 75 zł
Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny. 
Umożliwia porównywanie rozwoju korzeni w stosunku do wzrostu części 
zielonej oraz obserwację zachowań mieszkańców ziemi np. dżdżownic. 
• wym. 40 x 18 x 6 cm; teleskop

Podziemny odkrywca

Torba małego ogrodnika
TG 0060 152 zł
Zestaw umożliwiający dzieciom realizację ogrodniczej pasji. Zaletą 
narzędzi jest ich autentyczny wygląd, ponieważ wykonane są z metalu 
i osadzone w drewnianych rączkach. 
• 4 łopatki o różnym kształcie, 2 różne grabki, konewka ze spryskiwaczem (wykonana z two-

rzywa), torba poliestrowa z kieszeniami i wygodnymi uchwytami; wym. 19 x 13 x 24 cm

Torba małego ogr dodninikaka
TG 0060 152 ł

Zestaw do eksperymentów z botaniki
NV 8070 109 zł
Laboratorium botaniczne wyposażone we wszystkie niezbędne instrumen-
ty dla ogrodnika. Pozwala odkryć i poznać wspaniałe królestwo roślin. 
• wym. 30 x 27 x 8 cm; 5 pojemników laboratoryjnych; 6 doniczek torfowych; 6 tabletek torfowych; 

2 gąbki do kiełkowania nasion; 1 woreczek nasion z 8 różnymi gatunkami roślin; stanowisko 
laboratoryjne; soczewka powiększająca; łopatka; linijka; kroplomierz; penseta; podpórka roślin; 
karta identyfi kacyjna; arkusz danych; podręcznik przyrodniczy z 14 eksperymentami; wiek 8+

79 zł
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Lornetka
NV 1020 55 zł
Lornetka specjalnie dedykowana dla najmłodszych 
odkrywców. Przybliżenie 4 razy jest optymalne dla 
dzieci, aby nie zniechęcić ich do dalszych poszu-
kiwań. Utrzymanie stabilności obrazu nie sprawi 
dziecku kłopotu. Żółty kolor łatwo odszukać po-
śród wielu zabawek. Wygodny, plastikowy futerał 
umożliwi zabranie jej nawet na długie spacery.

Duże pipety. Zestaw klasowy
EC 0042 29 zł
Duże pipety do eksperymentowania z mieszaniem 
kolorów oraz  zabaw w piasku i wodzie. Ściska-
nie gruszki pipety jest doskonałym ćwiczeniem 
rozwijającym umiejętności motoryczne, a także 
koordynację ręka-oko. Jednorazowa aplikacja 
pozwala odmierzyć około 20 ml płynu.  
• 6 szt.: dł.: 23 cm
• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: niebieski
• wiek:3+ 

Duże p
EC 004
Duże pipe
kolorów o

p p

nie grusz
rozwijają
koordyna
pozwala 
• 6 szt.: dł.:
• materiał: 
• kolor: nieb
• wiek:3+ 

Deszczomierz
IV 8405 40 zł
• dokładny pomiar opadów; skala w mm; pokrywka na czas przeno-

szenia; wym: 16 x 8 cm

Peryskop
NV 3050 27 zł
Peryskop to przyrząd optyczny, który pozwala na 
obserwację przedmiotów znajdujących się poza 
polem widzenia obserwatora lub przedmiotów za-
krytych jakąś przeszkodą. Jest niezbędnym przy-
rządem dla małych odkrywców świata przyrody. 
• regulowana długość od 20,5 do 39,5 cm; 1 szt.

• dokładny pomiar opadów; skala w mm; pokrywka na czaas przeno-
szenia; wym: 16 x 8 cm

Siatka z drążkiem
QH 0059 41 zł
Czarna siatka z teleskopową rączką. 
• wym. 170 x 35 cm

Siatka na owady
QH 0057 52 zł
• wym. siatki 24 x 34 x 60 cm

ek:3+

298

ed
uk

a
cj

a
 p

rz
yr

od
ni

cz
a



Powietrzne obserwatorium
EI 0033 65 zł
Dzieci obserwują owady i poznają ich zacho-
wanie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą 
swobodnie poruszać się. Boczne ścianki są są 
ruchome co umożliwia złapanie i wypuszczenie 
owada z obserwatorium. 
• w zestawie: lupa, siatka, instrukcja; wym. obserwatorium 20 x 13 

cm, dwie boczne ścianki ruchome; wiek: 5+ Wodne obserwatorium
EI 0029 112 zł
Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w którym 
umieszczona jest lupa. Złapane owady, pływające 
rybki czy roślinę, można w nim dokładnie obejrzeć 
i przenieść. Wieczko posiada otwory wentylacyjne, 
przez co wiaderko jest bezpieczne dla owadów. 
Duży pojemnik z lupą w zakrętce idealnie nadaje 
się do obserwacji wodnych stworzonek w ich natu-
ralnym środowisku. Za pomocą siatki dzieci mogą 
łapać różne wodne owady, a pęseta przyda się 
do przenoszenia ich. 
• wiaderko z lupką 30 cm; pęseta; lupa; siatka z rączką; instrukcja

Latarki kieszonkowe LED
CM 8012 107 zł
• 12 szt., 4 kolory, dł. 15,5 cm; wymagają 2 baterii AA (nie załączone)

Wykrywacz dźwięku
EI 0007 88 zł
Urządzenie pozwalające słuchać dźwięki natu-
ry, odgłosy zwierząt. Dla bezpieczeństwa dzieci 
wbudowano ogranicznik głośności. Urządzenie 
posiada ręczną regulację częstotliwości. 
• elem.: urządzenie, słuchawki, instrukcja; wymagania: bateria 9Vx1; 

wiek: 8+

Konewka
MA 0369 9 zł
• 1 szt., poj. 1,5 l., kolor wybierany losowo

65 zł
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Lupki małe przezroczyste
TY 1150 53 zł

Zestaw małych lup do obserwacji 
obiektów w powiększeniu. 
• 12 szt., wym. 11 x 5 cm

Lupy
NV 7020 57 zł
Lekkie, wykonane z kolorowego 
tworzywa, pozwalają dostrzegać 

szczegóły małych przedmiotów. 
W lepszej obserwacji pomogą 
pensety umieszczone w specjalnym 
schowku lupy. 
• 3 szt.; dł. 19 cm

Lupki małe
NV 7010 55 zł
Lekka lupka z tworzywa powiększa-
jąca 2 x. Pozwala dostrzec szczegó-

ły małych przedmiotów. Przydatna 
również w poznaniu zjawiska zała-
mywania światła. 
• 4 szt.; dł. 13,5 cm

, wy
ywa, pozwalają 

Megalupa ręczna
IV 1059 55 zł
Lekka lupa, średnica 10 cm, po-
większenie 2 x za pomocą wyso-
kiej klasy plastikowej soczewki. We-

wnętrzne lupy: 20 mm średnica 3 x 
i 4 x powiększenie. Rączka z gumy 
umożliwia łatwe chwytanie i za-
bezpiecza przed wyślizgnięciem 
się lupy z ręki. 
• wym. 19,5 x 10,8 x 3 cm (szkło o ø 10 cm)

lupy

Duża lupa do obserwacji
LR 2774 20 zł
Duża  lupa o współczynniku powięk-
szenia 4,5 x. Idealna do obserwacji 
roślin, zwierząt czy owadów. Wbu-
dowana podstawka umożliwia oglą-
danie eksponatów bez użycia rąk. 
• 1 szt. wym.: dł.: 20,5 cm, ø.: 11,5 cm, gr. 2,5 cm
• kolor wybierany losowo (zielony, żółty, niebieski); 

materiał: tworzywo sztuczne, szkło
• wiek: 3+

serwacji
20 zł

iku powięk-
obserwacji
dów. Wbu-
liwia oglą-
życia rąk. 
cm, gr. 2,5 cm
łty, niebieski); 
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Lupa. Peryskop
NV 8030 47 zł
Praktyczna lupka z obszernym pojemnikiem, 
umożliwiającym obserwowanie żywych owadów 
i innych preparatów. Pojemnik może być umiesz-
czony w podstawie, a odpowiedni zestaw luste-
rek i szkieł daje możliwość obserwacji obiektu od 
góry i od dołu. 
• wym. 7 x 13,5 cm; 1 szt.

Megalupa
NV 8027 26 zł
Przyrząd do obserwacji nie tylko małych, żywych 
owadów, ale także rybek oraz roślin i drobnych 
przedmiotów. Pojemnik może być również małym 
wiwarium do hodowli roślin. W pokrywie umiesz-
czona jest lupa, a wokół niej malutkie otwory 
umożliwiające dopływ powietrza. 
• powiększenie 2x; wym. pudełka: ø 10 cm, wys. 11,5 cm; 1 szt.

Podwójna lupa z pająkiem
EI 0010 39 zł
Posiada dwie możliwości obserwacji pająka: od 
góry przybliżenie 6x albo z boku 4x dzięki temu 
mamy możliwość porównania tych dwóch obra-
zów. Lupa posiada uchwyty co ułatwia jej trzyma-
nie i obserwację. Całość wykonana z tworzywa 
łatwego do utrzymania w czystości. 
• wiek: 5+

Pojemniki do obserwacji
IV 1740 49 zł
Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obser-
wacji małych obiektów w przyrodzie: owadów, 
roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają 
kratkę, która pomaga w porównywaniu i ocenie 
wielkości obiektów. 
• 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5 cm, ø 4,8 

cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm

Podwójna lupa
NV 8020 39 zł
Przyrząd umożliwia obserwację małych, żywych 
owadów oraz niewielkich przedmiotów. 
• powiększenie 3x i 6x; ø soczewki 4,5 cm; 3 szt.

Zestaw sześcianów z lupkami
VO 8618 169 zł
Zestaw klasowy 24 sześcianów z wbudowanymi 
lupami w wytrzymałej plastikowej walizce, która 
ułatwia transport i chroni przed wilgocią oraz 
kurzem. 
• sześciany na okazy z przezroczystego akrylu
• wym.: sześcian: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm; pudełko 8,1 x 27 x 24,6 cm

Mikroskop ruchomy
NV 8040 42 zł
Przezroczysty pojemnik w kształcie walca oraz 
estetyczna pokrywka, kształtem przypominająca 
owoc pomidora. W obudowę pokrywy wmonto-
wano wizjer, powiększający badany obiekt 10 x. 
Specjalny sposób zamontowania wizjera pozwala 
łatwo przesuwać go w głąb pojemnika i na boki 
umożliwiając np. śledzenie ruchu owada. 
• 1 szt.; wym. 6 x 12 cm
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Układanka magnetyczna Ulica
AG 0690 34 zł
• 2 plansze; 10 magnetycznych fi gurek

Znaki drogowe. Memo
AL 0174 31 zł
Gra ćwiczy spostrzegawczość, koncentrację, pra-
widłowość skojarzeń, a przede wszystkim dosko-
nali pamięć. 
• wym. pudełka: 26 x 16 x 4,5 cm; wiek: 4+

Znaki drogowe w woreczku
GU 0211 58 zł
Pakiet 16 znaków drogowych, pozwalających 
poprzez zabawę utrwalić podstawowe zasady 
ruchu ulicznego. 
• 16 szt., wiek: 4+

Znaki drogowe. Krążki
NS 2130 369 zł
Okrągłe pufki idealne zarówno jako wygodne 
siedziska, jaki i pomoc w nauce podstaw przepi-
sów kodeksu drogowego. Każda pufka posiada 
nadruk innego znaku drogowego. 
• wykonane z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tkanina PCW, 10 

szt.; ø 32 cm, gr. 3 cm

Przejście dla pieszych. Mata
HK 2331 135 zł
Wykonana z poliestru. Uzupełnia serię „bezpie-
czeństwo na drodze”. 
• wym. 65 x 150 cm

Kamizelka odblaskowa
NS 2066 15 zł
Wkładana przez głowę. Podwójne elastyczne 
gumki po bokach ułatwiają zakładanie kamizel-
ki. Rozcięcia po bokach zapewniają przewiewność 
w ciepły dzień, a zimą rozciągają się i dopasowują 
do grubej, ciepłej kurtki. 
• rozmiar dziecięcy uniwersalny, tkanina poliestrowa

Znaki drogowe. 
Dywaniki
HK 1419 195 zł
Spełnią zarówno funkcje dekoracyjne i edukacyj-
ne. Wszystkie dywaniki posiadają antypoślizgowe 
podłoże lateksowe. 
• 15 szt.; materiał: 100% poliester; wym. dywanika: 29x29 cm

bezpieczeństwo 
na drodze

O
s
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n
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Dobre i złe zachowanie na co dzień
NS 0305 31 zł

Bezpieczeństwo dzieci na co dzień
NS 0306 31 zł

Gry polegają na łączeniu w pary 
i omówieniu kart przedstawiają-
cych prawidłowe i niewłaściwe za-
chowanie w danej sytuacji mogącej 
przydarzyć się w życiu codziennym. 
• 24 szt. o wym. 11 x 11 cm; w pudełku; wiek: 3+

Wiem jak pomóc. 
Plansze edukacyjne
NS 0998 29 zł
• 5 plansz magnetycznych z czerwoną ramką (sy-

tuacje niebezpieczne); 3 plansze magnetyczne 
z niebieską ramką (sposoby wzywania pomocy 
w sytuacjach zagrożenia); 4 małe plansze ma-
gnetyczne (z numerami telefonów alarmowych)

• do wyczerpania zapasów

Magnetyczny 
kodeks klasowy
NS 1361 49 zł
Karty przedstawiające różne sytu-
acje, które mogą zaistnieć między 

dziećmi. Ilustracje są umieszczone 
w symbolice znaków drogowych, 
która ukierunkowuje sposób ich od-
czytywania. 
• 35 kart o wym. 12,5 x 13 cm

Dobre obyczaje 
w szkole. Gra
332 013 149 zł
Gra planszowa, dzięki której dzieci 
poznają zasady dobrego zachowa-
nia w szkole. 

• 4 pionki do gry (wym. 2,4 cm), 1 plansza do 
gry (wym. 44 x 44 cm), 24 ilustrowane karty 
(wym. 5 x 5 cm), 1 kostka (wym. 2 cm); 2-4 
graczy; wiek: 4+

W drodze do szkoły. Gra
379 077 135 zł
Gra zespołowa, która wpływa na 
wzrost świadomości dzieci o niebez-
pieczeństwach, jakie mogą czyhać 
na nie podczas codziennej aktyw-
ności, poznawania świata. 

• 1 plansza do gry (wym. 32x19cm), 20 kart 
memo (wym. 10x10cm),1 pionek do gry (wym. 
3,5 cm); 2–6 graczy; wiek: 4+

Odpowiedzialność
BU 1090 209 zł

Nagłe wypadki
BU 1080 209 zł

Zestawy historyjek obrazkowych, 
które wspomagają dzieci w odkry-
waniu, uczeniu się i mówieniu. Karty 
muszą być ułożone w odpowiedniej 
kolejności. Mechanizm samokontroli 
umieszczony na tylnej części obraz-
ka pomaga odnaleźć rozwiązanie. 
• w zestawie 30 kart o wym. 15 x 15 x 0,1 cm 

(6 historyjek po 5 kart); wiek: 4+

opowiadam 
o bezpieczeństwie. 
Karty obrazkowe

bezpieczeństwo,
dobre i złe 
za cho wa nie

29 zł
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Znaki drogowe. Karty pracy
NS 4200 31 zł
• do Kostki z kieszonkami NS 1887; 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm

Kostka z kieszonkami
NS 1887 99 zł
Lekki sześcian z pianki, obszyty trwałą tkaniną. 
Na każdej ściance znajduje się kieszonka z prze-
zroczystego tworzywa. Kostka może służyć do za-
baw językowych, matematycznych lub losowych 
w zależności od rodzaju kart pracy umieszczonych 
w kieszonkach. 
• dł. boku 20 cm, sprzedawana bez kart pracy

Kostka z

Synalizator świetlny
NS 2135 159 zł
Idealny do zabawy i poznawania przepisów ru-
chu drogowego, dotyczących zasad właściwego 
zachowania na przejściu dla pieszych. 
• wykonany z pianki, pokrytej tkaniną PCW, wym. 20 x 20 x 60 cm

Znaki drogowe
NS 2069 310 zł
Zestaw przenośnych znaków drogowych, przy 
pomocy których można przeprowadzić zajęcia 
z wychowania komunikacyjnego. Dzieci bawiąc 
się uczą się jak należy zachować się na drodze, 
co oznaczają wybrane znaki drogowe, jakiego 
kształtu są wybrane grupy znaków drogowych. 
• 10 znaków, wym. 75 x 32 cm, do samodzielnego montażu

Bezpieczeństwo na drodze. 
Domino znaki drogowe
NS 0297 35 zł 
Zestaw składa się z 54 pod wójnych kart, na każ-
dej z nich umieszczono znaki drogowe. Gra umoż-
liwia świetną zabawę połączoną z nauką. Pozwa-
la rozwijać spostrzegawczość i pamięć wzrokową, 
uczy rozpoznawania znaków drogowych. Zestaw 
zapakowany w kartonowe pudełko. 
• 54 elem.; wym. 6 x 8,5 cm; wiek: 6+

Bezpieczeństwo na drodze. Plakat
VS 0014 43 zł
• wym. 70 x 100 cm

Bezpieczeństwo
HR 0097 45 zł
• dwustronne zalaminowane, wym. 61 x 86 cm
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Piankowe znaki drogowe
HK 0412 94 zł
Zestaw piankowych znaków infor-
macyjnych, zakazu oraz ostrzegaw-
czych. Idealnie sprawdzają się do 
zabawy, tworzenia różnych makiet 
drogowych, ale także do realizacji 
treści edukacyjnych o bezpieczeń-
stwie i zachowaniu na drodze.
• 22 elem. o wym.: 3,5 x 7 cm, gr. 1 cm; nadruki zna-

ków: zakaz ruchu, zakaz wjazdu,zakaz wjazdu rowe-
rów, stop, zakaz skrętu w prawo,zakaz wyprzedzania, 
zakaz używania sygnałów dźwiękowych, zakaz za-
trzymywania się i postoju, ograniczenie prędkości do 
50 km/h, koniec zakazów, droga dla rowerów, droga 
dla pieszych, ruch okrężny,ustąp pierwszeństwa, prze-
jazd kolejowy bez zapór, dzieci,lotnisko,niebezpieczny 
zakręt w lewo, skrzyżowanie dróg, sygnały świetlne, 
droga z pierwszeństwem, parking; materiał: pianka

Znaki drogowe stojące
AL 0179 20 zł
Pudełko zawiera 50 najważniejszych znaków dro-
gowych. Wycięte z tektury znaki osadzone są na 
plastikowej podstawce. 
• 50 szt., wym. pudełka: 24 x 14 x 2,6 cm, wys. znaku 5 cm; wiek od 5 lat

Zestaw kontrolny PUS-standard
TL 9114 45 zł
• wym. 26 x 10,5 cm

PUS to Uniwersalny System Edukacji, 
który łączy w sobie naukę, zabawę 
i samokontrolę, wychowuje, kształtu-
jąc osobowość i charakter, uczy wy-
trwałości, samodzielności. Przezna-
czony dla dzieci od 4 do 12 lat. Jest 
zalecany przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. Otwieramy Zestaw 
Kontrolny i przekładamy wszystkie 
klocki do górnej części tak, aby cyfry 
na klockach były widoczne. Otwie-
ramy wybraną książeczkę, zapo-
znajemy się z poleceniem i przystę-
pujemy do wykonywania ćwiczenia. 
Po rozwiązaniu wszystkich zadań, 
klocki znajdują się w dolnej części 
Zestawu Kontrolnego, w porządku 
wynikającym z udzielonych odpo-
wiedzi. Zamykamy Zestaw Kon-
trolny, odwracamy go i ponownie 
otwieramy. Widzimy teraz ułożony 
z klocków trójkolorowy, regularny 
wzór. Zadanie wykonane jest po-
prawnie, gdy wzór jest identyczny 
z tym spod zadania w książeczce 
z kolekcji PUS.

PUS

PUS Na drodze 1. 
Zasady bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Egzamin na kartę rowerową
TL 0027 15 zł
Na drodze 1 to książeczka, która powstała z myślą o dzieciach 
przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową. Zawar-
tość merytoryczna książeczki obejmuje wszystkie zespoły zagad-
nień wymaganych przez egzaminatorów. Dziecko nie znajduje tu 
suchych definicji i masy informacji niepotrzebnie przeciążających 
pamięć. Aby rozwiązać kolejne zadania, dziecko musi nie tylko 
poznać przepisy i zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, ale 
przede wszystkim je zrozumieć. Szukając rozwiązań musi myśleć, 
wybierać, podejmować decyzje. Dzięki elastycznej strukturze 
ćwiczeń łączącej naukę z zabawą, dziecko nie męczy się „wku-
waniem” reguł i nazw, ale twórczo rozwiązuje kolejne problemy. 
• format: 168 x 235 cm, stron: 32; do wyczerpania zapasów
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edukacja 
emocjonalna

Emocje. Podusie 
sensoryczne w woreczku
NS 2070 45 zł
Zestaw okrągłych woreczków 
z wypełnieniem, na których wyszy-
to najważniejsze emocje. Wykona-
ne z trwałej i przyjemnej w doty-
ku tkaniny w wyrazistych kolorach. 
Każda emocja reprezentowana jest 

przez inny kolor. 7 elem.: woreczek 
żółty- radość, woreczek pomarań-
czowy - obojętny, woreczek fioleto-
wy - zdziwienie, woreczek niebieski 
- smutek, woreczek zielony - strach, 
woreczek czerwony - złość.
• całość zapakowana w estetyczny worek ściagany 

sznureczkiem o wym.: 19 x 22 cm
• wypełnienie woreczków: plastikowe kulki
•  ø woreczka 12,5 cm

Worek
do odreagowania złości
NS 2268 59 zł
Worek do boksowania to świetna za-
bawa i element terapii, który ułatwia 
odreagować stresowe sytuacje,po-
zwala pozbyć się nadmiaru energii u 
dzieci nadpobudliwych i rozładować 

złość u dzieci z zaburzeniami emocji. 
Aktywność z workiem powinna od-
bywać się pod kontrolą osoby doro-
słej aby dziecko uczyło się bezpiecz-
nego sposobu wyładowania energii, 
który nie zagraża otoczeniu i nie do-
prowadza do zniszczeń.
• wym.: 26 x 45 cm; materiał: skaden w kolorze nie-

bieskim z nadrukiem; wypełnienie: pianka; wiek: 3+

Krążek
do wytupywania złości
NS 2269 39 zł
Krążek to doskonałe narzędzie do na-
uki panowania nad emocjami, szcze-
gólnie tymi bardzo negatywnymi, jak 
złość i wściekłość. Prostym sposobem 

na rozładowanie emocji jest ruch. 
Mata w trudnych chwilach pozwala 
w bezpieczny sposób pozbyć się ne-
gatywnej energii poprzez wytupanie 
i wyskakanie całego gniewu. 
• wym.: 45 x 45 cm; materiał: skaden w nadrukiem 

stóp; kolor: szary, czerwony; wiek: 3+

żda emocja reprezentowana jest   ø woreczka 12,5 cm

k ł d b
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Uświadomienie sobie odczuwa-
nych emocji oraz umiejętność roz-
poznawania każdej z nich ułatwia 
dziecku zrozumienie własnych re-
akcji, pomaga uporać się z nimi 
i rozwija umiejętności komunika-
cyjne. Dział emocje to miejsce, 
gdzie zgromadzone są wszystkie 
nasze produkty odwołujące się do 
uczuć i nastroju. Znaleźć można 
tutaj: pacynki, piłki, karty pracy, 

pufki, szablony i stemple, posia-
dające 6 różnych minek, z których 
każda przedstawia szczególny 
nastrój (radość, smutek, strach, 
złość, zdziwienie, neutralność). 
Dzięki temu zaś, że we wszyst-
kich zestawach minki wyrażające 
konkretne emocje są identyczne, 
a każdej z nich przyporządkowa-
ny został jeden kolor, dziecko z ła-
twością będzie je identyfikować.
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Emocje. Piłeczki
LG 0613 59 zł
• 6 szt., ø 15 cm, do samodzielnego na-

dmuchania

59 zł
a-

Emocje. Pufki
NS 2897 235 zł
• 6 szt. w 6 kolorach, każdy 

przedstawia inny humor
• wym. ø 30 cm, gr 8 cm

Emo
NS 2
• 6 szt.

przed
• wym

e. Pufki
97 235 zł
6 kolorach, każdy 
wia inny humor
30 cm, gr 8 cm

Emocje. Zestaw mat dywanowych
NS 1107 165 zł
Zestaw edukacyjnych mat dywanowych do nauki 
rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji. 
• 6 dywaników z emocjami: radość, smutek, lęk, złość, neutralność, 

zdziwienie;
• wym.: 50 x 50 cm
• materiał: 100% poliester, antypoślizgowy lateksowy spód
•  wykończenie: overlock

Emocje. Dywan okrągły
NS 1106 345 zł
Okrągły dywan z emocjami sprawdzi się podczas 
rozwijania umiejętności społecznych. 
• ø 200 cm
• materiał: Boukle pętelkowe
• łatwy w czyszczeniu; antypoślizgowy lateksowy spód
• wykończenie: overlock

Emocje. Piłeczki
LG 0613 559 zł
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Moje emocje. Pomoc dydaktyczna
NS 0393 70 zł
Zaprojektowana dla dzieci, z myślą o trudnych 
sytuacjach, w których emocje biorą górę nad wła-
ściwą oceną sytuacji. 
• 6 dużych zdjęć z emocjami na twarzach dzieci w formacie A4, tafelki 

opisujące emocje: 6 małych po 10 szt. o wym. 10 x 3 cm, oraz 6 du-
żych o wym. 21 x 4 cm, każdej emocji odpowiada właściwy kolor np. 
czerwony – złość, żółty – radość, itd.; instrukcja z propozycjami zabaw

Kostka z kieszonkami
NS 1887 99 zł
Na każdej ściance znajduje się przezroczysta 
kieszonka. 
• 1 szt., dł. boku 20 cm, lekki sześcian z pianki, obszyty trwałą 

tkaniną PCW

Karty do kostki z kieszonkami
NS 1886W 31 zł
4 zestawy kart o tematyce: emocje, kolory, ułamki, 
kropki dostosowane wielkością do Kostki z kie-
szonkami. 
• 24 szt.; wym. 11 x 11 cm

Emocje. Szablony
NS 0914 32 zł
• 6 wzorów o wym. 15 x 15 cm; radość, złość, strach, smutek, 

zdziwienie, neutralny

Odreagowuję złe emocje. Plakat
NS 0386 20 zł
• wym. 50 x 70 cm

Moje emocje. Plakat
NS 1102 36 zł
• plakat polsko-angielski, wym. 50 x 70 cm

Emocje. Stemple
DN 2634 45 zł
• 6 szt. Wym. 6,5 x 7 cm radość, złość, strach, smutek, zdziwienie, 

neutralny

45 ł

Jeden z wielu. Poznawanie emocji, 
stanów i czynności.
HR 0261 17 zł
Publikacja pomaga rozwijać u dzieci spostrze-
gawczość oraz uczy różnicowania emocji, stanów 
i czynności wykonywanych przez ludzi. Na każdej 
stronie znajdują się cztery zdjęcia, z których trzy 
z przedstawiają taką samą emocję lub czynność, 
a jedno jest inne – obrazuje emocję czy czynność 
przeciwstawną lub podobną. Zadanie dziecka 
polega na wskazaniu zdjęcia, które nie pasuje. 
Publikacja zwiera zdjęcia: 
• format: A4; 64 kolorowe strony w miękkiej oprawie; żych o wym. 21 x 

4 cm, każdej emocji odpowiada właściwy kolor np. czerwony – złość, 
żółty – radość, itd.; instrukcja z propozycjami zabaw
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Emocje i uczucia
PP 8401 62 zł
• 24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm

Wyraz twarzy
PP 8420 62 zł
• 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

Zdjęcia o różnych sposobach wyrażania emocji. 
Układanie i opowiadanie historii dotyczących okre-
ślonego stanu emocjonalnego. Zabawa sprzyja swo-
bodnym wypowiedziom.

Ekspresje. Gra
GU 1351 132 zł
Gra polega na układaniu twarzy zgodnie ze wska-
zaniami z wyrzucanych kostek. Rozwija umiejęt-
ność wyrażania i rozpoznawania emocji. 
• 18 drewnianych tabliczek (6 – oczy, 6 – włosy, 6 – usta), z któ-

rych można ułożyć 6 twarzy wyrażających emocje; 3 drewniane 
kostki z rysunkami części twarzy. 

Humory. Memory
AG 0002 37 zł
Podróż do świata ludzkich uczuć i emocji. Gra 
najlepiej sprawdza się przy 2 graczach. 
• 48 twardych plakietek o wymiarach 7,5 x 7,5 cm

Jak się czujesz? Dywaniki
HK 1323 199 zł
15 dywaników z wizerunkiem chłopca przedsta-
wiające stany emocjonalne. Pomogą w wyrażaniu 
codziennych emocji, nauczą nazywania ich oraz 
dyskusji na temat okoliczności, w jakich mogą one 
nam towarzyszyć. 
• 15 dywaników antypoślizgowych o wym. 29 x 29 cm

zdjęcia emocje

Emocje. Zdjęcia
343 002 189 zł
• 60 kart o wym.: 21 x 15 cm (4 x karta emocji: radość, smutek, 

gniew, strach; 4 x karta stopniowania emocji; 52 x zdjęcie emocji); 
instrukcja; wiek: 2+

Odwagi! Sytuacje lękowe.
Karty edukacyjne.
SH 1055 129 zł
Pomoc dydaktyczna w postaci historyjek obrazko-
wych. Ułatwia, poprzez rozmowę, radzenie sobie 
z problemem strachu. Historyjki oprócz przedsta-
wienia problemu (lęku przed: ciemnością, psami, 
skokami przez kozła, dentystą, pozostaniem sa-
memu, burzą, pająkami) również ukierunkowu-
ją, w jaki sposób najlepiej go rozwiązać. Karty 
z symbolem ,,?!” oznaczają zastanowienie się, 
zaproszenie do tzw. ,,burzy mózgów”. 
• 75 obrazków o wym. 9 x 9 cm

sklep.nowaszkola.com

k
la

sy
 I-

III

373



Mały gabinet botaniczny. 
Karta kontrolna nazw 
kształtów liści
AO 2030 22 zł
Karta jest elementem uzupełniają-
cym serię pomocy gabinet botanicz-
ny. Służy kontroli właściwego okre-
ślania kształtów liści umieszczonych 
w szafce botanicznej, na kartach bo-
tanicznych i kartach „”kształty liści””. 
Zawiera 14 rysunków liści wraz z opi-
sami i kształtów: nerkowaty, trójkątny, 
odwrotnie sercowaty, oszczepowa-
ty, okrągły, strzałkowaty, eliptyczny, 
lancetowaty, jajowaty, igiełkowaty, 
łopatkowaty, sercowaty, odwrotnie 
jajowaty, równowąski.
• wym.: 45 x 31cm; materiał: karton laminowany

Mały gabinetbotaniczny. 
Karty „kształty liści”.
Zabawa dydaktyczna
AO 2031 29 zł
Zabawa dydaktyczna, która rozwija 
umiejętność identyfikowania (dobie-
rania w pary) kształtów liści i pozna-
wania nazw tych kształtów. Pozwala 
na ćwiczenia globalnego czytania 
- kojarzenie podpisu z kształtem 
 liścia na karcie. Zawiera 2 zesta-
wy elementów, po 14 kart w każ-
dym. Jeden komplet stanowi obrazy 

 liści z podpisami określającymi ich 
kształt. Drugi zaś zawiera karty tylko 
z obrazem graficznym liści i osob-
no z opisem ich kształtów. Wszyst-
kie lementy zestawu umieszczono 
w kopercie z tworzywa sztucznego. 
• 14 kart z podpisami o wym.: 8 x 10cm; 14 kart bez 

podpisów o wym.: 8 x 8 cm; podpisy kształtów: 
nerkowaty, trójkątny, odwrotnie sercowaty, oszcze-
powaty, okrągły, strzałkowaty, eliptyczny, lanceto-
waty, jajowaty, igiełkowaty, łopatkowaty, serco-
waty, odwrotnie jajowaty, równowąski o wym.: 
8 x 2,5 cm; wym. koperty: 19 x 15 cm; materiał: 
karton laminowany, tworzywo sztuczne; wiek: 5+

Mały gabinet
botaniczny. Szafka 
z kartami botanicznymi
AO 2032 299 zł
Szafka jest pomocą dydaktyczną z serii 
Mały gabinet botaniczny. Składa się 
z 3 półek. Na każdej z nich umieszczo-
no po 14 kart z kształtami liści. Górna 
półka zawiera karty liści wypełnione 
kolorem. Środkowa półka mieści kar-
ty tylko z grubym obrysem, a ostatnia 
z cienkim konturem. Aktywność z ele-
mentami zestawu doskonali percepcję 
wzrokową poprzez kojarzenie kształtu 
liści z ich obrazem. Pozwala ćwiczyć 
kojarzenie kształtu liści na szablonach 
i kartach z naturalnymi okazami. 
• 42 karty w 3 wersjach obrazujących liście: obrys 

gruby, obrys cienki, obrys wypełniony kolorem; 
wym. karty: 14 x 0,3 x 14 cm; wym. szafki: 
17 x 15 x 26 cm; materiał: drewno; wiek: 3+
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Mały gabinetbotaniczny. 
Szafka z szablonami 
kształtów liści
AO 2029 439 zł
Szafka z trzema szufladami, w któ-
rych umieszczono szablony liści. 
Górna część szafki jest miejscem na 
kartę kontrolną (AO2030). Pierwsza 

szuflada zawiera 6 ramek z 6 sza-
blonami. Druga i trzecia szuflada 
mieszczą po 4 szablony i po 2 puste 
tabliczki. Zestaw umożliwia naby-
wanie i doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania, nazywania i koja-
rzenia liści z nazwami ich kształtów.
• 18 elem.; wym. ramki z szablonami liści i pustej 

tabliczki: 14 x 0,4 x 14cm; wym. szafki: 47,5 
x 14 x 32,5 cm; materiał: drewno; wiek: 5+

MaMałł
KaKarr
ZaZabb
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Puzzle
zoologiczne. Żaba
AO 2034 28 zł
• 6 elem.; wym. ramki: 24 x 24 cm
• materiał drewno; wiek: 3+

Puzzle
zoologiczne. Żółw
AO 2035 28 zł
• 6 elem.; wym. ramki: 24 x 24 cm
• materiał drewno; wiek: 3+

Puzzle
zoologiczne. Ptak
AO 2036 28 zł
• 5 elem.; wym. ramki: 24 x 24 cm
• materiał drewno; wiek: 3

Puzzle
zoologiczne. Koń
AO 2037 28 zł
• 7 elem.; wym. ramki: 24 x 24 cm
• materiał drewno; wiek: 3+

Puzzle
zoologiczne. Ślimak
AO 2038 28 zł
• 8 elem.; wym. ramki: 24 x 24 cm
• materiał drewno; wiek: 3+

Seria kilkuelementowych układanek z przedstawiciela-
mi zwierząt z różnych środowisk. Puzzle podzielono na 
elementy odpowiadające podstawowym częściom ciała, 
które umieszcza się odpowiednio w załączonej ramce. 
Układanki stanowią nie tylko świetną zabawę, ale pozwa-
lają wzbogacić wiedzę o świecie zwierząt i rozwijać per-
cepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo – rucho-
wą. Wszystkie puzzle wyposażono w wygodny uchwyt, 
ułatwiający manipulację i układanie elementów w całość.

Pu
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Puzzle botaniczne
AO 0007 109 zł
Dzięki nim dziecko poznaje świat ro-
ślin: budowę liścia, kwiatu i drzewa. Po-
szczególne elementy dziecko może wy-
jąć i ułożyć tak jak tradycyjne puzzle. 
• 3 drewniane plansze; wym. 25 x 25 cm

PPP ll bb ttt ii

Puzzle
zoologiczne. Ryba
AO 2033 28  zł
• 8 elem.; wym. ramki: 24 x 24 cm
• materiał drewno; wiek: 3+

sklep.nowaszkola.com
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Podkładki pod kredki
AO 2045 30 zł
Drewniane podkładki wspierające 
dziecko w zorganizowaniu przestrzeni 
do nauki pisania oraz utrzymania po-

rządku wokół siebie. Wszystkie pod-
kładki posiadają miejsca na 3 kredki. 
Materiał należy do metalowych ramek 
do nauki pisania i kompletu kredek. 
• 3 podkładki o wym.: 9,5 x 2 x 5,5 cm; kolor: nie-

bieski, różowy, żółty; materiał: drewno; wiek: 3+

Tęcza.
Układanka drewniana
CM 3412 96 zł
Drewniane półokregi w kolorach tę-
czy do konstruowania budowli prze-
strzennych, badania wielkości i skali 
oraz poznawania terminów mate-
matycznych.
• 7 elementów w kolorach: czerwony, pomarańczo-

wy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fi oletowy; 
wym.: wys.: 2 cm, 2,7 cm, 3,6 cm, 4,7 cm, 5,6 cm, 
6,3 cm, 7,3 cm, dł.: 4 cm; 5,8 cm, 7,6 cm, 9,4 cm, 
11,2 cm, 13 cm, 14,8 cm; grub. ścianki: 0,8 cm x 
szer.: 4 cm; materiał: drewno bukowe; wiek: 1+

Pojemniki na kredki
AO 2046 99 zł
Kolorowe pojemniki w podstawo-
wych, pochodnych i achromatycz-
nych barwach. Pozwalają odpowied-
nio przechowywać kredki i utrzymać 
porządek w swoim otoczeniu. Mate-

riał należy do metalowych ramek do 
nauki pisania. UWAGA! Do zestawu 
pojemników nie należą kredki.
• 11 pojemników o wys.: 8,5 cm i śr. 4,5 cm: kolor: 

żółty, czerwony, niebieski, pomarańczowy, różowy, 
fi oletowy, zielony, brązowy, biały, szary, czarny; 
materiał: drewno; wiek: 3+

PoPojejemnmnikiki i nanana kkkrerereddkdkii
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Drewniane ramki obszyte materiałem, wyposażo-
ne w elementy umożliwiające dziecku ćwiczenie 
zapinania oraz sznurowania a więc czynności 
z którymi dziecko spotyka się każdego dnia pod-
czas ubierania. Praca z ramką pomaga opano-
wać umiejętność zapinania guzików, zasuwania 
suwaków, zapinania sprzączek co sprzyja rozwo-
jowi motoryki i usprawnianiu koordynacji ruchów. 
• wym. 31 x 36 x 2 cm

ramki do ćwiczeń

– do sznurowania
AO 0009 70 zł

– ze sprzączkami
AO 0012 70 zł

– z dużymi guzikami
AO 0010 70 zł

– z zamkiem błyskawicznym
AO 0011 79 zł
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Pociąg. Album klasowy
NS 1599 155 zł 
W kolorowych wagonikach mogą zasiąść wszyscy 
uczniowie z klasy i wspólne udać się w fascynującą 
podróż! Makatka wykonana jest z miękkiej gąbki 
pokrytą przyjemną w dotyku tkaniną. Każdy wa-
gonik zawiera 5 okienek – kieszonek (6 x 7 cm) do 
umieszczenia zdjęć dzieci. Dostępność w ofercie do-
datkowego, pojedynczego wagonika pozwala na 
dostosowanie ilości okienek do potrzeb danej grupy. 
• wym. lokomotywy: 41 x 31 cm, 3 wagoniki o wym. 40 x 23 cm, 

45 chmurek (15 radosnych, 15 neutralnych, 15 smutnych)

Wagon. Element do pociągu
NS 1597 40 zł   
• 1 wagonik, wym. 40 x 23 cm, 15 chmurek humoru (5 radosnych, 

5 neutralnych, 5 smutnych)

Makatka Kalendarz
NS 1661 239 zł
Niezbędny element wyposażenia każdej klasy 
szkolnej. Na dużym formacie, w bardzo czytel-
ny sposób, rozmieszczone są kieszonki, w któ-
rych umieszcza się kartoniki z zapisem bieżącego 
roku, nazwami miesięcy oraz dni tygodnia. Funkcję 
dydaktyczną kalendarza podnoszą dodatkowo 
miękkie plansze do oznaczania aktualnego stanu 
pogody (6 sztuk) oraz kolorowe oznaczenia ko-
lejnych pór roku z typowymi dla nich atrybutami. 
Ich wzajemne ułożenie i transparentność kieszonek 
sprawia, że dzieciom łatwiej jest zaobserwować, 
w których miesiącach następuje nadejście kolej-
nych pór roku. Kieszonki te są dodatkowo wy-
różnione błękitną lamówką. Strzałki wskazujące 
aktualny miesiąc i dzień tygodnia umieszczone 
są na dużych guzikach, co stwarza doskonałą 
okazję do dodatkowych ćwiczeń manipulacyj-
nych. Kartoniki z odpowiednimi nazwami można 
wydrukować lub wykonać wspólnie z całą grupą 
(nie są dołączone do zestawu). Jeśli poszczególne 
napisy zostaną wykonane w języku obcym, kalen-
darz może się również okazać świetna pomocą 
w czasie zajęć językowych. 
• wym. 150 x 90 cm
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Zegar magnetyczny
NS 2007 114 zł
Kolorowy i przejrzysty zegar magnetyczny pomoże 
każdemu uczniowi przyswoić umiejętność dokonywania 
odczytów zegarowych. 
• zestaw zawiera: tablicę magnetyczną z tarczą zegarową podzieloną na 

minuty, kwadranse i godziny (50 x 50 cm); 2 wskazówki ruchome, 40 
elementów do zapisu wskazań zegara

Kontrakt klasowy
NS 0301 199 zł 
Kontrakt dla 25-osobowej grupy dzieci. Stanowi umowę 
dotyczącą obowiązujących reguł życia w klasie, oraz 
jest elementem pierwszego poziomu interwencji wycho-
wawczej w szkole. Reguły ustala się razem z uczniami, 
co sprzyja ponoszeniu odpowiedzialności za własne po-
stępowanie. Każdy nauczyciel zdaje sobie sprawę, jak 
ważna jest integracja zespołu klasowego na poziomie 
szkoły podstawowej. Nawiązanie więzi nie przychodzi 
jednak wszystkim uczniom łatwo, a codzienne warunki 
nauki – napięty program nauczania, rywalizacja mogą 
utrudniać rozwijanie kontaktów interpersonalnych. Spo-
sobem na zmianę tego stanu rzeczy może być nasz 
Kontrakt klasowy. 
• wym. planszy 100 x 60 cm, 46 elementów magnetycznych, 512 magne-

tycznych ocen, w językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim, na 
tablicy można pisać mazakiem suchościeralnycm; do wyczerpania zapasów

Ruchomy kalendarz
NS 2006 214 zł
Kolorowy, estetyczny i bardzo funkcjonalny ruchomy 
kalendarz w 6 językach. W zestawie magnetyczna ta-
blica i komplet tematycznych magnesów pozwalających 
oznaczać kolejne pory roku, aktualne stany pogody oraz 
zaznaczać właściwe daty w kalendarzu miesięcznym 
i aktualną fazę księżyca. Duży termometr pozwala nato-
miast na zaznaczanie wysokości temperatury. Kalendarz 
ma również bezpośrednie odniesienie do życia danego 
zespołu klasowego, poprzez możliwość umieszczania 
na tablicy magnesów z rodzajami zajęć, którymi zaj-
muje się danego dnia grupa. 
• tablica magnetyczna (70 x 50 cm), magnesy: kompatybilne elementy po-

godowe (19 szt.), rodzaje zajęć/aktywności (18 szt.), kolejne dni miesiąca 
(31 szt.), liczby do układania bieżącego roku (10 szt.), fazy księżyca (8 
szt.), strzałki do oznaczania (2 szt.), ramki do oznaczania dni świątecznych 
w kalendarzu (2 szt.).

plansze 
magnetyczne 
nowej szkoły
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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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Struktura liścia
RV 4007 152 zł
• wym. 42 x 13 x 41 cm

Komórka roślinna
RV 4001 79 zł
Pokazuje typowe struktury komórki roślinnej jak: 
ściana komórkowa, błona komórkowa i jądro. 
• wym. 33 x 23 x 6 cm

Komórka roślinna
V 4

Kwiat
RV 4018 177 zł
• wym. 17 x 17 x 17 cm; model posiada zdejmowane płatki

Łodyga jednoliścienna
QH 0009 112 zł
• wym. 38,5 x 38,5 x 12 cm

Ł d j d liś i Łodyga dwuliścienna
QH 0010 137 zł
• wym. 36 x 24 x 17 cm

Zestaw komórek organicznych
QH 0008 185 zł
• wym. 27 x 20 x 17 cm, chloroplast, mitochondrium, aparat Golgie-

go, wnętrze komórki i jądro komórkowe

Zboże
QH 0045 83 zł 
• wym. 29 x 16 x 9 cm, model demonstracyjny

Chloroplast
QH 0007 85 zł
• trójwymiarowy, ø podstawy 15 cm.; wys. 30 cm

Korzeń rośliny. Model 
QH 0011 74 zł
• wym. 11 x 7 37,5 cm, podstawy 12 x 12 cm

rzeń rośliny Mod
Komórka roślinna. 
Przekrój
QH 0012 219 zł
• wym. 27 x 10 x 50 cm (wys. z podstawą)

K ó k ślik l
Zboże Chlob hl
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Komórka zwierzęca i roślinna. 
Tablica porównawcza
QH 3228 169 zł
Plansza przedstawia porównawcze zestawienie 
budowy komórki roślinnej i zwierzęcej. Rozmiar 
modelu oraz szczegóły poszczególnych struktur, 
a także zastosowane kolory umożliwiają uczniowi 
łatwe rozróżnianie poszczególnych struktur i wska-
zać cechy wspólne i różnice pomiędzy komórkami. 
Plansza posiada otwór, który pozwala powiesić 
pomoc dydaktyczną na ścianie sali przedmiotowej. 
• wym.: 61,5 x 4 x 52 cm; materiał: tworzywo sztuczne

Pszenica. Okazy zbóż
RV 2017 124 zł
Model przedstawia proces wzro-
stu pszenicy. Pięć naturalnych oka-
zów zatopiono w akrylu, tak aby 
wyraźnie pokazywały najważniej-
sze cechy etapów rozwoju rośliny. 
• wym. 16,4 cm x 7,8cm x 2cm
• materiał: akryl; wiek: 7+

Kukurydza. Okazy zbóż
RV 1094 97 zł 
Model obrazuje 6 etapów roz-
woju i wzrostu kukurydzy: na-
siono, ukorzenienie, kiełkujące 
ziarno, wzrost pochewki liścio-
wej i liścienia, młoda roślina.
• wym. 16,4 cm x 7,8cm x 1,8cm
• materiał: akryl; wiek: 7+

ż
zł 
z-
a-
e 

o-

Cykl życia fasoli. Okazy
HG 0064 84 zł
6 naturalnych okazów stadiów roz-
wojowych fasoli: nasiono, kiełkują-
ce nasiono, wykształcanie korzeni, 
liścieni, łodygi i liści, młoda roślina 
fasoli w przezroczystym bloku.
• wym. 16,4 x 7,8 x 1,8 cm; akryl; instrukcja 

obsługi

Cykl życia rośliny. 
Tafelki magnetyczne
LR 6045 115 zł
Magnetyczne obrazki, w dwóch cyklach pokazu-
jące wzrastanie i owocowanie rośliny. 
• 12 elem., wiek: 5+

C kl ż i śli

Rozwój drzewa. 
Puzzle wielowarstwowe
EN 1142 65 zł
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

R ój d
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Model komórki 
zwierzęcej. Przekrój
QH 0004 261 zł
• wym. 30 x 20 x 51 cm

Pantofelek. Model
QH 0006 79 zł
• wys. 12 cm, dł. 37 cm, wym. podstawy 12 x 12 cm,

Pantofelek. Model

Model mejozy i mitozy 
komórek zwierzęcych
QH 0005 549 zł
• mitoza: 10 elem., mejoza: 10 elem.
• wym. pojedyńczej kmórki 8,5 x 2 x 13 cm
• wym. podstawy: 52 x 3 x 32 cm

Model komórki 

• wys. 12 cm, dł. 37 cm, wym. podstawy 12 x 12 cm,

Model mejozy i mitozy

79 zł

549 zł

Królestwo zwierząt.
Walizka okazów
NS 6114 1 199 zł
Walizka z bogatą kolekcją okazów róż-
nych gatunków królestwa zwierząt. Wy-
branych przedstawicieli kręgowców i bez-
kręgowców zatopiono w przezroczystych 
akrylowych bloczkach, które pozwalają na 
badanie okazów z każdej strony. Wszyst-
kie zwierzęta umieszczono w osobnych 
bloczkach, co pozwala na dokładniejszą 
obserwację i analizę najistotniejszych ich 
cech. Dopełnieniem zestawu są karty pracy 
dla ucznia i scenariusze dla nauczyciela. 
Zgodny z podstawą programową
• 20 okazów w walizce 
• wym.: 48 x 35 x 6,5 cm
• 6 scenariuszy, 24 dwustronne karty pracy o wym.: 

11,5 x 11,5 cm
• materiał: tworzy sztuczne; wiek: 6+

zwierzęta
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Cykl życia żaby. 
Tafelki magnetyczne
LR 6041 112 zł
Magnetyczne obrazki przedstawiające różne sta-
dia rozwoju żaby. 
• 9 elem., wym. 19 - 25 cm, wiek: 5+

Przyroda. 
Lotto edukacyjne
336 198 175 zł
Odszukując zwierząta na planszach 
i nakładając na nie odpowiednie 
tafelki, dzieci zapamiętują gatun-

ki zwierząt i roślin występujących 
w 6 środowiskach: ogród warzyw-
ny, wieś, staw, rzeka, brzeg morza 
i dno morskie. 
• 6 plansz o wym. 33 x 23 cm, 48 tafelków ze 

zwierzętami, instrukcja, wiek: 3+

Rozwój kury
EN 1145 65 zł
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Cechy zwierząt. 
Zestaw do sortowania
305 180 182 zł
Polega na obserwacji cech wspólnych 
(części ciała, sposób przemieszczania, 
liczba kończyn, rodzaj powłoki ciała). 

Rozwój motyla
EN 1141 65 zł
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Rozwój motylaRR ój l

Cykl życia motyla. 
Tafelki magnetyczne
LR 6043 112 zł
Magnetyczne obrazki przedstawiające różne sta-
dia rozwoju motyla. 
• 9 elem., wiek: 5+

Puzzle wielowarstwowe

d

Rozwój kuryRRo wój k r

• 20 tablic, 4 tacki do sortowania, 50 tafelków ze 
zdjęciami zwierząt; wym. pudełka 28 x 28 x 8 
cm, liczba graczy: 1- 4, wiek: 4+
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Mózg
AM 1414 172 zł 
Poznaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Mo-
del w naturalnych rozmiarach, wykonany z two-
rzywa sztucznego. 
• 8 elem., wym. 16 x 13 x 10 cm

Struktura tętnicy
QH 0013 89 zł
• 100 x powiększenie, model na podstawce.

Klatka piersiowa i narządy
QH 0016 315 zł
• ktrań, otchawicę z oskrzelami, 2-częściowe serce, tętnicę pod-

obojczykową, żyłę główną, tętnicę płucną, przełyk, wyjmowane 
płuca, przepona

• wymiary: 34 x 23 x 18 cm

Klatka piersiow
0016 

oskrzelami, 2-c
ic

Klatka piersiowwa iwa arządyyna ózg
M 1414 172 zł 
znaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Mo-

4 172 z

Bijące serce. 
Model demonstracyjny
CM 3017 84 zł
Pokazuje wyraźnie w jaki sposób serce pompuje 
krew po całym organizmie. 
• wymaga montażu; wym. 30 x 22 cm, wiek: 3+

Serce
VO 6178 189 zł
Składany model w trzykrotnym powiększeniu. 
• złożony z 3 części na statywie, wym. 28 x 28 cm

Serce człowieka. 
Model demonstracyjny
LR 3535 205 zł
Interaktywny model z pompką. Wyraźnie ozna-
czone komory, przedsionki i tętnice. 
• wym. 30 x 7 x 28 cm, wiek: 8+

ł kł kijące serce.jące serce

erce

Mózg. Przekrój
LR 1903 79 zł
Dwuczęściowy model mózgu, 
którego elementy budowy zosta-
ły opatrzone literami i opisane, 
a także przedstawione w różnych 
kolorach. Na jednej części mode-
lu widnieją anglojęzyczne nazwy 
obszarów mózgu, a na drugiej ich 

odpowiedniki oznaczone literami. 
Instrukcja produktu zawiera opis 
oznaczonych elementów modelu 
oraz kartę pracy do samokontroli. 
• wym.: 12,5 x 9,5 x 8,5 cm; oznaczone elementy bu-

dowy: płat ciemieniowy, kresomózgowie, płat poty-
liczny, płat skroniowy, ciało modzelowate, wzgórze, 
podwzgórze, płat czołowy, przysadka mózgowa, 
móżdżek, most pnia mózgu, rdzeń przedłużony; 
materiał: pianka; wiek: 7+

ddodpowiednd iki oznaczone literami.
Instrukcja produktu zawiera opis

Pęcherzyki płucne człowieka. 
Model demonstracyjny
QH 3306 70 zł
Model przedstawiający część płatu płucnego 
z pęcherzykami płucnymi doskonale sprawdzi 
się jako pomoc szkolna w liceum. Schemat obra-
zuje detale budowy anatomicznej pęcherzyków 
płucnych, oskrzelików, sieć naczyń włosowa-
tych, tętniczek i żył.
• wym. 21 x 15 x 23 cm

70 zł
łucnego
prawdzi

mat obra-
erzyków 

włosowa-

89 zł



470

cz
ło

w
ie

k

Komórka nerwowa. Przekrój
QH 0020 286 zł
• wym. 36 x 23 x 10 cm

Ucho
VO 6376 159 zł
Składany model ucha ludzkiego w czterokrot-
nym powiększeniu. 
• wym. 44 x 28 x 14 cm

Ucho Oko
VO 6192 180 zł 
Szczegółowy model oka złożony z 6 rucho-
mych części na statywie. 
• ø 16 cm, wys. 21 cm

Jama ustna
VO 5456 70 zł
Model ludzkiego zgryzu, dzięki któremu dzieci 
uczą się jak prawidłowo dbać o zęby. 
• wym. 7 cm

tna

Dłoń
EI 0014 62 zł
• elem.: 23 części modelu ręki, podstawka, obrazkowa instrukcja 

obsługi; wym: 16,5 cm; tworzywo sztuczne; wymaga złoże-
nia; wiek: 8+ 

Przekrój kości ludzkiej. 
Tablica
HG 0001 409 zł 
Tablica składa się z 4 elementów: 
okostnej, naczyń krwionośnych, kości 
gąbczasnej, kości zwartej z systemem 
krzepnięcia
• wym. 53 x 38 x 8 cm; wykonany z PVC, malowany 

ręcznie

Układ krwionośny 3D
QH 0017 359 zł
• wym. 87 x 34 x 5 cm

Układ trawienny 3D
QH 0018 359 zł
• wym. 87 x 34 x 10 cm, 3 ruchome elementy

09 zł 
ntów:
kości 
mem 

lowany 

Łuk odruchowy. 
Tablica demonstracyjna
TS 15411 399 zł
Tablica dydaktyczna prezentująca 
schemat działania łuku odrucho-
wego, czyli drogi, jaką przebywa 

impuls nerwowy od receptora 
bodźca poprzez neuron czucio-
wy, kojarzeniowy oraz ruchowy 
do efektora - mięśnia. 
• wym. planszy: 42 x 4,5 cm x 30 cm; materiał: 

tworzywo sztuczne

Rdzeń kręgowy
z nerwami. 
Model
QH 3308 120 zł
Tablica dydaktyczna prezentująca 
schemat działania łuku odrucho-
wego, czyli drogi, jaką przebywa 
impuls nerwowy od receptora bodź-
ca poprzez neuron czuciowy, koja-
rzeniowy oraz ruchowy do efektora 
- mięśnia. Całość wykonana z two-
rzywa sztucznego i stanowi dosko-
nałą pomocą w nauce biologii. 

• wym. planszy: 42 x 4,5 cm x 30 cm; mate-
riał; tworzywo sztuczne; opakowanie: pudełko 
kartonowe

120 zł
ntująca 
drucho-

h

Oko
VO 6192 180 zł 

o
6 92 80 ł

159 zł
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Skóra. Przekrój
RV 3132 229 zł
• wym. 22 x 21 x 11.5 cm, powiększenie x 70

PrzekrójrzekrójSk
RV
• w

Układ mięśniowy 
człowieka. Model
QH 0048 512 zł
• wym. 20 x 17 x 85 cm

Noga. Model mięśniowy
QH 0023 899 zł
• 23 elem.

Ręka. Model mięśniowy
QH 0024 650 zł
• 7 elementów, wym. 70 x 30 x 32 cm

Układ moczowy unisex
QH 0014 262 zł
• wys. modelu 30 cm, wym. podstawy 17 x 13 cm; 4 elem.

Układ moczowy unisex
QH 0014 262 zł

Nerka i model kłębuszków
HG 0002 315 zł 
• nerka o wym. 9,5 x 14 cm, kłębuszek 8 x 14 cm, nefron 15,5 

x 19,5 cm, wym. podstawy 32 x 9 cm

Miednica kobiety 
w ciąży. Model
QH 0021 364 zł 
2-elementowy model przekroju macicy kobiety 
w 40. tygodniu ciąży
• wym. 40 x 24 x 35 cm, długość modelu dziecka 27 cm

Miednica kobiety 
w ciąży. Model
QH 0021 364 ł

Żołądek człowieka
QH 0047 89 zł
• 2 elem., wym. 12 x 12 x 18 cm

Wątroba z trzustką
QH 0015 212 zł
• wym. 17 x 17 x 22 cm

Wątroba z trzustką

ek człowiekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaa
47 88989 zzłł
wym. 12 x 12 x 18 cm

niowowo y

d i ś i

899 zł 650 zł

89 zł
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Pomoc edukacyjna, która obrazuje 
10 etapów rozwoju płodu wewnątrz 
macicy w postaci woreczków róż-
nej wielkości. Saszetki zamykane 
rzepem, uprzednio wypełnione np. 
ryżem odzwierciedlają przeciętny 
rozmiar i wagę płodu w czasie cią-
ży. Zestaw zawiera również chustę, 
do której uczniowie mogą włożyć 
woreczki i dzięki niej poczuć na 
własnym ciele zmiany zachodzą-

ce podczas rozwoju. W przewod-
niku zamieszczono obrazki przed-
stawiające stadia rozwoju oraz 
informacje do nich. Opracowane 
materiały edukacyjne mają dwa 
poziomy trudności. 
• 10 woreczków (od 4,5 x 6 do 25 x 34 cm), 

chustę (150 x 31 cm), przewodnik, nie zawie-
ra wypełnienia do woreczków (potrzeba około 
7,3 kg wypełnienia), materiał: 100% poliester; 

• wiek: 3+

Jak działają płuca? 
Zestaw edukacyjny
AM 7120 94 zł   
Pomoc naukowa, która pozwala zobaczyć 
i zrozumieć, jak pracują płuca i przepona. 
Dwa balony mocowane do rurki zastępują 
obydwa płuca, klatka piersiowa to odwró-
cony słój z tworzywa, zamknięty od spodu 
gumową membraną zastępującą przeponę. 
• słój z tworzywa (ø 20 cm), gumowy krążek, 2 balony
• wiek: 8+

łasnym ciele zmiany zachodzą- • w

ak działają płuca?ł ł

Cud życia. 
Od płodu do narodzin.
VO 8984 199 zł

Wpływ palenia papierosów. 
Zestaw demonstracyjny
CE 0020 299 zł
Zestaw pozwala w eksperymentalny i bardzo 
prosty sposób przedstawić  skutki palenia pa-
pierosów. Spalane substancje osadzają na spe-
cjalnym filtrze, który zmienia barwę w zależno-
ści od ilości substancji zawartych w papierosie. 
• wym.: 23 x 13,5 x 11 cm; 3 wymienne fi ltry ø 7 cm
• wiek: 12+

nia papierosów. 
monstracyjny

299 zł
a w eksperymentalny i bardzo 
przedstawić  skutki palenia pa-
ane substancje osadzają na spe-
który zmienia barwę w zależno-

bstancji zawartych w papierosie. 
5 x 11 cm; 3 wymienne fi ltry ø 7 cm
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Zestaw do energii odnawialnej
IV 7059 545 zł
Zestaw ten pokazuje możliwe źródła pozyskiwania 
energii. Dzieci maja okazję doświadczyć efek-
tywności danych źródeł: woda, wiatr i słońce na 
4 urządzeniach wyjściowych: dzwonek, miernik, 
światło i turbina. 
• wys. 38 cm

Wodne obserwatorium
EI 0029 112 zł
Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w któ-
rym umieszczona jest lupa. Wieczko posiada 
otwory wentylacyjne, przez co wiaderko jest bez-
pieczne dla owadów. Za pomocą siatki dzieci 
mogą łapać różne wodne owady, a pęseta przyda 
się do przenoszenia ich.
• wiaderko z lupką 30 cm; pęseta; lupa; siatka z rączką; instrukcja

obserwacje 
i eksperymenty

Duża lupa do obserwacji
LR 2774 20 zł
Duża  lupa o współczynniku powiększenia 4,5 x. 
Idealna do obserwacji roślin, zwierząt czy owa-
dów. Wbudowana podstawka umożliwia wygod-
ne obserwowanie eksponatów. 
• wym.: dł.: 20,5 cm, ø 11,5 cm, gr. 2,5 cm; kolor wybierany losowo; 

materiał: tworzywo sztuczne, szkło; wiek: 3+

enty

20 zł
a 4,5 x. 

Duża luppaa ddo
LR 2774
D

Latarki kieszonkowe LED
CM 8012 107 zł 
• 12 szt., 4 kolory, dł. 15,5 cm. Wymagają 2 baterii AA (nie załączone)

07
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Lupa-Peryskop
NV 8030 47 zł
Praktyczna lupka z obszernym pojemnikiem, 
umożliwiającym obserwowanie żywych owadów 
i innych preparatów. Pojemnik może być umiesz-
czony w podstawie, a odpowiedni zestaw luste-
rek i szkieł daje możliwość obserwacji obiektu od 
góry i od dołu. 
• wym. 7 x 13,5 cm; 1 szt.

Podwójna lupa z pająkiem
EI 0010 39 zł
Posiada dwie możliwości obserwacji pająka: od 
góry przybliżenie 6x albo z boku 4x dzięki temu 
mamy możliwość porównania tych dwóch obra-
zów. Lupa posiada uchwyty co ułatwia jej trzyma-
nie i obserwację. Całość wykonana z tworzywa 
łatwego do utrzymania w czystości. 
• wiek: 5+

d l kMegalupa
NV 8027 26 zł
Przyrząd do obserwacji nie tylko małych, żywych 
owadów, ale także rybek oraz roślin i drobnych 
przedmiotów. Pojemnik może być również ma-
łym wiwarium do hodowli roślin. W pokrywie 
umieszczona jest lupa, a wokół niej malutkie otwo-
ry umożliwiające dopływ powietrza. 
• powiększenie 2 x; wym. pudełka: ø 10 cm, wys. 11,5 cm; 1 szt.

Powietrzne obserwatorium
EI 0033 65 zł
Dzieci obserwują owady i poznają ich zachowa-
nie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą swo-
bodnie poruszać się. Boczne ścianki są ruchome, 
co umożliwia złapanie i wypuszczenie owada 
z obserwatorium. 
• lupa, siatka, instrukcja; wym. obserwatorium 20 x 13 cm, dwie 

boczne ścianki ruchome; wiek: 5+

Pojemniki do obserwacji
IV 1740 49 zł
Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obser-
wacji małych obiektów w przyrodzie: owadów, 
roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają 
kratkę, która pomaga w porównywaniu i ocenie 
wielkości obiektów. 
• 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5 cm, 

ø 4,8 cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm

65 zł

Podwójna lupa
NV 8020 39 zł 
Przyrząd umożliwia obserwację małych i co ważne, 
żywych owadów oraz niewielkich przedmiotów. 
• powiększenie 3 x i 6 x; ø soczewki 4,5 cm; 3 szt.

Zestaw sześcianów z lupkami
VO 8618 169 zł
Zestaw klasowy 24 sześcianów z wbudowanymi lu-
pami w wytrzymałej plastikowej walizce, która uła-
twia transport i chroni przed wilgocią oraz kurzem. 
Sześciany wykonane z przezroczystego akrylu.
• wym.: sześcianu z okazem: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm
• pudełko:  8,1 x 27 x 24,6 cm
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Lupy
NV 7020 57 zł
Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, po-
zwalają dostrzegać szczegóły małych przed-
miotów. W lepszej obserwacji pomogą pensety 
umieszczone w specjalnym schowku lupy. 
• 3 szt.; dł. 19 cm

Lupki małe
NV 7010 55 zł
Lekka lupka z tworzywa powiększająca 2 x. Po-
zwala dostrzec szczegóły małych przedmiotów. 
Przydatna również w poznaniu zjawiska zała-
mywania światła. 
• 4 szt.; dł. 13,5 cm

Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe
QH 0056 54 zł
• na osobnych podstawach; ø 10 cm

Lupa ręczna z podświetleniem LED
TS 17926 28 zł 
• 2 diody LED; okrągłe pole widzenia (2,5x) z udoskonalonym obiek-

tywem wypukłym (6x); wymagane 2 baterie AA (nie dołączono 
do zestawu)

Lupa kieszonkowa
QH 2711 7 zł 
Podwójna, składana lupa akrylowa ze szklanymi 
soczewkami.
• powiększenie 10x, ø obiektywu: 3 cm

• 3 szt.; dł. 19 cm •

Latarka LED 
ze wskaźnikiem laserowym
TS 15866 50 zł
• metalowa obudowa; źródło światła - 8 super-jasnych LED; strumień świetlny 

45 lm; wbudowany wskaźnik laserowy; laser class II; P < = 1 mW; l = 
650 nm (DIN 60825-1:2008-05); dwu funkcyjny włącznik soft-touch (la-
tarka  / wskaźnik laserowy); zasilanie - 3 baterie AAA (w zestawie); czas 
świecenia: ok 12 godz na 1 komplecie baterii; wym. latarki: fi 28 x 110 mm

tarka LED 

5866

Okulary ochronne
QH 0058 8 zł
• 1 szt.

Lupa z podświetleniem LED 65 mm
HG 0065 29 zł
• powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

Lupa z podświetleniem LED 90 mm
HG 0090 30 zł
• powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

 4 szt.; dł. 13,5 cm

Lupa z podświetleniem LED 65 mm

Lupki małe przezroczyste
TY 1150 53 zł 
Zestaw małych lup do obserwacji obiektów w po-
większeniu. 
• 12 szt., wym. 11 x 5 cm

Megalupa ręczna
IV 1059 55 zł
Lekka lupa, średnica 10 cm, powiększenie 2 x za 
pomocą wysokiej klasy plastikowej soczewki. We-
wnętrzne lupy: 20 mm średnica 3 x i 4 x powięk-
szenie. Rączka z gumy umożliwia łatwe chwytanie 
i zabezpiecza przed wyślizgnięciem się lupy z ręki. 
• wym. 19,5 x 10,8 x 3 cm (szkło o ø 10 cm)

i.
ie 10x, ø obiektywu

ęczna
5

kszenie 
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Siatka
QH 0057 52 zł
• dł. 34-60 cm; ø 24 cm

ka Drążek z siatką
QH 0059 41 zł
• dł. 170 cm, ø 35 cm

Teleskop
EI 0780 179 zł
• ogniskowa 91cm (36”); aluminiowy sta-

tyw; miękkie gumowe okulary; schowek na 

akcesoria; CD - ROM; max moc : 250 x,opty-
malna moc: 125 x; ø obiektywu : 60 mm; dłu-
gość ogniskowej: 500 mm; okulary : 4 mm,   
20 mm; średnica 31 mm; soczewka Barlowa 
2; refl ektor pomocniczy: 6 x 25 mm

T

• ogniskowa 91cm (36 ); aluminiowy sta 20 mm; średnica 31 mm; soczew

25
60
ary
k

Teleskop
EIEI 00780 179 zł
•• ogogniskowa 91cm (36”); aluminiowy sta-

akcesoria; CD - ROM; max moc : 2
malna moc: 125 x; ø obiektywu : 6
gość ogniskowej: 500 mm; okula
20 ś d i 31

Peryskop
NV 3050 27 zł
• 1 szt., regulowana długość 20,5 – 39,5 cm

27 zł
0,5 – 39,5 cm

Lornetka 
7-21x40 z zoomem
CO 2120 279 zł
• powiększenie 7-21x; ustawianie ostrości: central-

ny, pole widzenia przy 1000m / 1000s: 96m / 
320ft przy 7x - 43mt / 129ft przy 21x, źrenica 
wyjściowa: 5,7 mm przy 7x - 1,9 mm przy 21x, 
waga: 800 g / 28.3 oz.

rnetka
Lornetka 8-21 z zoomem
LV 0001 106 zł
• powiększenie 8-21x
• natężenie świata 6,9
• typ pryzmatów: ROOF/BK7
• liniowe pole widzenia 126/1000m
• źrenica  wyjściowa 2,6 mm
• kąt widzenia 7,2°
• niebieska powłoka okularów (21 mm)

LorLorn
Lornetka 8-21 z zozoomom
LV 0001

Lornetka 10 x 50
MX 0050 152 zł
• powiększenie 10 x 50, ø obiektywu 50 mm; 

pole widzenia 7°, pryzmat: PORRO, BK7; 
w zestawie pasek i torba

k 0 0 Lornetka 10 x 25
TS 3000 115 zł
• powiększenie 10x - 25; ø obiektywu 2,5 cm; 

pole widzenia 5,5°; pryzmat: ROOF, BK7; 
w zestawie pasek i torba
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Krążek Secchiego
RV 3087 49 zł
Dysk może być wykorzystywany do obliczania 
głębokości zachodzenia zjawiska fotosyntezy 
oraz pomiaru właściwości i monitorowania jako-
ści wody w ramach badań ekologicznych. 
• ø krążka 19 cm, dł. linki 1 m

Akwarium
TS 13739 425 zł
Zestaw akwariowy z wyposażeniem. Pokrywa 
z zainstalowanym energooszczędnym modułem 
oświetleniowym Leddy Tube Sunny, który emituje 
mocne światło o widmie zbliżonym do światła 
słonecznego, o żywotności ok. 50 tys. godzin 

(wymiana co 8-10 lat). Atuty zestawu to energo-
oszczędność, niskie koszty utrzymania i wygoda 
użytkowania. Posiada dużą klapę, która pozwala 
na swobodne karmienie ryb.
• akwarium z prostą szybą przednią o wym. 40 x 25 x 25 cm, objętość 

25 l; zfi ltr wewnętrzny PAT-min, automatyczna grzałka COMFORT-
ZONE 25 W; opatentowany system otwierania pokrywy SMART 
OPEN (eliminuje konieczność stosowania zawiasów i podpórek)

Konewka
MA 0369 9 zł
• 1 szt., poj. 1,5 l., kolor wybierany losowo

Zestaw do recyklingu
IV 7359 365 zł
Innowacyjny zestaw dla nauczycieli i uczniów za-
projektowany w celu przeprowadzania ekspery-
mentów. Pojemniki idealnie sprawdzą się w testach 
materiałów biodegradalnych. 
• 6 pojemników o wym. 14,5 x 12 cm; 6 próbek miedzi, cyny, plasti-

ku i aluminium; 6 kartoników; przewodnik dla nauczyciela

Filtracja wody. Zestaw doświadczeń
EI 0055 72 zł 
Zestaw pokazujący zjawisko naturalnej filtra-
cji wody oraz naukowy sposób wydobycia soli 
z wody morskiej. 
• zestaw zawiera fi ltry: węgiel, piasek, skała, papier; wiek: 8+

k h

y j
staw zawiera fi ltry: węgiel, piasek, skała, papier; wiek: 8+

49 zł

KonewkakK
M
•

ku i aluminium; 6 kartoników; przewodnik dla nauczyciela

K
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Prasa do
roślin zielnych
NS 1206 79 zł
Wykonana z dwóch drewnianych płyt, które łą-
czy sie za pomocą czterech śrub. Użyte wkręty 
zapewniają regulowany nacisk.
• 30 x 45 x 4 cm

Podziemny
odkrywca
CS 6003 75 zł
Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziem-
nej części rośliny. Umożliwia porównywanie rozwoju 
korzeni w stosunku do wzrostu części zielonej oraz 
obserwację dżdżownic i innych organizmów. 
• wym. 40 x 18 x 6 cm

Torba
małego ogrodnika
TG 0060 152 zł
Zestaw umożliwiający dzieciom realizację ogrod-
niczej pasji. Narzędzia wykonane są z metalu 
i osadzone w drewnianych rączkach. 
• 4 łopatki o różnym kształcie, 2 różne grabki, konewka ze spryski-

waczem (wykonana z tworzywa), torba poliestrowa z kieszeniami 
i wygodnymi uchwytami; wym. 19 x 13 x 24 cm

Zestaw do
eksperymentów z botaniki
NV 8070 109 zł
Laboratorium botaniczne wyposażone we wszyst-
kie niezbędne instrumenty dla ogrodnika. Instrukcję 
(w 6 językach) opisuje 14 eksperymentów. 
• wym. 30 x 27 x 8 cm; 5 pojemników; 6 doniczek torfowych; 6 table-

tek torfowych; 2 gąbki do kiełkowania; nasiona 8 gatunków roślin; 
stanowisko laboratoryjne; soczewka; łopatka; linijka; kroplomierz; 
penseta; podpórka; karta identyfi kacyjna; arkusz danych; podręcznik 
przyrodniczy; wiek: 8+

79 zł



MX 0063 

MX 0063

A Okular WF10X
B Binokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy achromatyczne 

10X, 40X, 100X OIL 
D Metal

E Śruba makro- i mikrometryczna 
(22 mm; 1,3 mm)

F Rozmiar stolika 120 x 120 mm
G Kondensator światła NA 1,25 

z fi ltrem
H Światło dolne halogenowe 

J Zasilanie A/C 
K Metal
L Mechanizm przesuwania 

preparatu z noniuszem
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

mikroskopy

1 109 zł

100x–1000x
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MX 0080

MX 0044

A Okular WF16X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 3 baterie AA
K Metal 
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

A Okular WF10X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makro- i mikrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne 
J Zasilanie A/C + 4 baterie AA
K Metal
L Mechanizm przesuwania 

preparatu z noniuszem
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

405 zł

409 zł

m
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64x–640x

40x–400x
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zestawy 
mikroskopów

MX 0008
469 zł

A Okular WF16X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 3 baterie AA
K Metal 
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

pudełko z tworzywa sztucznego 
(z 5 szt. pustych szkiełek na pre-
paraty, 5 szt. preparatów + 10 
szt. szkiełek zakrywających), 
pipeta, 
mieszdło 
pręt, 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

akcesoria
cznego 
na pre-
w + 10 
ch), 

64x–640x
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MX 0060
579 zł

A Okular WF 10X/16X 2X barlowa
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 2 baterie AA
K Walizka z tworzywa sztucznego 
L Kompatybilny z kamerą cyfrową

pudełko z tworzywa sztucznego  
kamera USB 0,1 Mpix 
latarka 
zagęstnik 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

akcesoria
40x–1280x
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kamera 0.1 Mpix



MX 0901

MX 0020

mikroskopy

MX 8010

235 zł

40 zł

234 zł

A Okular WF10X
B Binokular
C Obiektyw 2X
D Metal-plastik
E Śruba makrometryczna 22 mm
F Rozmiar stolika ø 50 mm
H Światło górne
J 3 baterie AA
K Metal-plastik  
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

C Powiększenie 20x-40x
D Z tworzywa sztucznego
H Światło górne
J 3 baterie LR43
K Z tworzywa sztucznego

C Powiększenie 50x–500x
D Z tworzywa sztucznego
H Źródło światła: 8 LED (regulowane pokrętłem)
J USB
K Z tworzywa sztucznego
X Microskop cyfrowy USB, stopnie powiększenia: 

1600x1200, 1280x960, 640x480, 480x360, 
320x240; powiększenie video: 640x480; zakres 
ostrości: ostrość ręczna od 10 do 40 mm; częstotliwość 
klatek dla nagrywania: max 30f/s poniżej jasności 
600 lux; format zapisu danych: JPEG, BMP, JPG; PC 
interface: USB2.0, USB1.1; systemy operacyjne: Win-
dows XP, Vista, Win7 (Mac OS)

20x
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MX 0045

MX 0055

USB 2.0

MX 0065

MX 0088 MX 0047 MX 0048MX 0047

akcesoria dla mikroskopów

MX 0048

349 zł

430 zł

494 zł

79 zł 167 zł 39 zł

2 Mpix.

3 Mpix.

5 Mpix.
Średnica mocowania 23,2 mm
CD z oprogramowaniem i sterownikami

Wielkość sensora 1/3.2” (4,48 x 3,36 mm); 
Rozmiar piksela 2,8 x 2,8 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 5@1600 x 1200 
px, 7.5@1280 x 1024 px, 20@800 x 600 px.

Wielkość sensora 1/3”; (4,10 x 3,07 mm); 
Rozmiar piksela 2 x 2 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 
20@2048 x 1536 px, 20@1600 x 1200 px, 
30@800 x 600 px. 

Wielkość sensora 1/2,7” (5,18 x 3,89 mm); 
Rozmiar piksela 2 x 2 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 20@2592 
x 1944 px, 20@2048 x 1536 px, 30@800 
x 600 px. 

pudełko z tworzywa sztuczne-
go (z 5 szt. pustych szkiełek na 
preparaty, 5 szt. preparatów 
+ 10 szt. szkiełek zakrywających), 
pipeta, 
mieszdło 
pręt, 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

2 proste igły preparacyjne (czarne tworzywo 
sztuczne, stal chromowana)

1 igła lancetowa (czarne tworzywo sztuczne, stal 
chromowana)

1 stalowa pinceta z ostrymi końcówkami (13 cm)
1 stalowa pinceta z końcówkami tępymi (13 cm)
1 stalowe nożyczki dzielone, szpiczaste (11 cm)
1 stalowy skalpel (uchwyt do mocowania ostrzy)
5 ostrzy skalpela (do montażu w uchwycie skalpela)
2 plastykowe pipety Pasteura o poj. ok 1 cm
2 plastikowa probówka z okrągłym dnem i korkiem 
Całość w estetycznej, wzmocnionej obudowie 
zamykanej na zamek błyskawiczny.

1 przygotowane preparaty (5 szt.),
1 szkiełko szklane (5 szt.),
1 szkiełko nakrywkowe (10 pcs),
1 plastikowe pudełko na preparaty,
1 plastikowy okrągły pojemnik z pokrywką,
1 pipeta,
1 probówka,
1 igła do preparatu,
1 specjalny papier do czyszczenia optyki,
1 pinceta,
1 laska do preparatu.
1 etykiety samoprzylepne do preparatów
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79 zł



Podstawowe 
substancje chemiczne
RV 0304 247 zł
• 12 podstawowych substancji (siarka, węgiel, miedź, glin, cynk, 
żelazo, ołów, magnez, wapń, benzen, jod krystaliczny, żel 
krzemiankowy) niezbędnych do realizacji treści programowych 
w zakresie biologii i chemii; wym. pudełka 30 x 21 x 5 cm

Zestaw do doświadczeń
VO 1412 85 zł
• 4 probówki, 3 barwniki, 1 stojak, 3 miarki 

100 ml, 1 miarka 200 ml, 1 pipeta, 1 łyżka, 
1 koło barw

Barwniki uzupełniające
VO 1413 6 zł
• 3 barwniki: 25 g żółtego, 25 g czerwonego, 

25 g niebieskiego

Powstawanie kryształu
IK 0014 19 zł
• Zestaw pozwalający zrozumieć powstawanie i formowanie się 

kryształów, poprzez samodzielne eksperymenty. Wystarczy 
zalać kamyki roztworem krystalicznym, odłożyć je na kilka go-
dzin, i już będzie można dostrzec małe struktury krystaliczne. 

• wym. 17 x 14 x 6 cm; wiek: 10+

eksperymenty
Umożliwia przeprowadzanie ekspery-
mentów mieszania barw podstawowych. 
Dzieci same tworzą barwy pochodne. Zu-
żyte barwniki można dokupić oddzielnie.
Dzieci same tworzą barwy pochodne. Zu-
żyte barwniki można dokupić oddzielnie.

wowe
ncje chemiczne

mały chemik
Zestawy „Laboratorium Chemiczne”, pozwolą 
poznać tajniki chemii i odkryć mnóstwo cieka-
wych substancji chemicznych, także tych znaj-
dujących się w otoczeniu. Poprzez zmieszanie 
różnych związków chemicznych otrzymujemy 
nowe substancje, ucząc się przy okazji o za-
chodzących reakcjach chemicznych. W miarę 
nabywanego doświadczenia wiemy, że prak-
tyczne zastosowanie wiedzy chemicznej jest 
niezwykle kreatywne i polega na tworzeniu zu-
pełnie nowych substancji: tworzyw sztucznych, 
syntetycznego kauczuku, włókien, lekarstw, 
farb, barwników itp. I chociaż niektóre reakcje 
chemiczne przypominają magiczne sztuczki, 
to w rzeczywistości z wykorzystaniem tego ze-
stawu odkrywamy ich prawdziwą, naukową 
naturę. Zestawy rekomendowane dla dzieci 
od 12 roku życia.

160 doświadczeń
DR 1463 172 zł
• 21 odczynników chemicznych: jodek potasu, węglan sodu, cynk 

granulowany, węglan wapnia, tlenek miedzi, miedź (folia), magnez 
(paski), tiosiarczan sodu, siarczan żelaza, kwas winowy, oranż me-
tylowy, siarczan magnezu, kwaśny siarczan sodu, żelazo (proszek), 
siarczan sodu, lakmus, siarczan potasowo-glinowy (ałun), chlorek 
amonowy, siarczan miedzi wodorotlenek wapnia, oraz: 4 próbówki, 
stojak do próbówek, uchwyt do próbówki, palnik spirytusowy, rurka 
szklana, rurka gumowa, łyżeczka do odmierzania substancji, zlew-
ka, kolba stożkowa, pręcik szklany do mieszania, okulary ochronne, 
8 papierków lakmusowych, 6 fi ltrów papierowych, 2 korki bez 
otworu, 3 korki z otworem, lejek

100 doświadczeń
DR 2250 112 zł
• 9 odczynników: jodek potasu, węglan sodu, cynk granulowany, 

węglan wapnia, kwas winowy, oranż metylowy, lakmus, siarczan 
miedzi, wodorotlenek wapnia, oraz: 2 próbówki, stojak do próbó-
wek, uchwyt do próbówki, palnik spirytusowy, rurka szklana, rurka 
gumowa, łyżeczka do odmierzania substancji, zlewka, pręcik szkla-
ny do mieszania, okulary ochronne, 6 papierków lakmusowych, 
6 fi ltrów papierowych, 2 korki bez otworu, 2 korki z otworem, lejek

50 doświadczeń
DR 0538 62 zł
• 5 odczynników chemicznych: węglan sodu, kwas winowy, 

wodorotlenek wapnia, oranż metylowy, siarczan miedzi, oraz: 
3 probówki, stojak do probówek, 2 łyżeczki do odmierzania 
substancji, okulary ochronne, 6 papierków lakmusowych (długie 
paski), korek z otworem, 3 korki bez otworu, zlewka, rurka 
szklana, pręcik szklany, uchwyt do probówki, instrukcja

d d

19 zł
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odmierzanie
cylindry miarowe
• 1 szt., stopa szklana sześciokątna

25 ml
TS 16002 19 zł
50 ml
TS 16013 22 zł
500 ml
TS 17012 59 zł
250 ml
TS 17013 35 zł
1 litr
TS 17014 65 zł
2 litry
TS 17019 130 zł
• do wyczerpania zapasów

cylindry miarowe 1 szt.
• do wyczerpania zapasów

50 ml
LB 0009 18 zł
100 ml (plastikowy)
CD 0035 15 zł
100 ml
LB 0007 23 zł
250 ml
LB 0008 30 zł

c
•

2
T
5
T
5
TT
2
TT
11
T
22

Kostka pomiarowa
TY 8401 14 zł 
Przezroczysta kostka z pokrywką i podziałką do 
pomiarów objętości cieczy. 
• poj. 1 l

pania zapasów

pomiarowa

Zestaw jednolitrowy
IV 1205 107 zł
Przezroczyste pojemniki o poj. 1 litra do zabaw 
badawczych i doświadczeń chemicznych. Cie-
kawy kształt, podziałki na ściankach pojemnika 
ułatwiają obserwację. Pomagają w zrozumieniu 
pojęcia objętości. 
• 4 pojemniki o poj. 1 litr; 1 pojemnik o poj. 1/2 litra; 100 ml po-

działka na każdym pojemniku

Menzurki
VO 8543 105 zł
Przezroczyste pojemniki z tworzywa sztucznego 
służące do pomiaru. 
• 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml (1000:10 ml)

Miarki
TY 7160 38 zł
Zestaw 5 wygodnych pojemników o różnych po-
jemnościach. Wszystkie wyposażone w podziałkę 
widoczną z dwóch stron oraz zakończone dziób-
kiem ułatwiającym prawidłowe dozowanie płynu. 
• 5 szt., 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml, wyk. z trwałego 

tworzywa.

• do

Pojemniki miarowe
IV 4359 49 zł
Zestaw zawiera miarki o różnych pojemnościach. 
Wyposażone w specjalne wycięcia, które po na-
pełnieniu pojemnika odprowadzają nadmiar pły-
nu, zapewniając właściwy pomiar. Wykonane ze 
sprężystego i zarazem twardego materiału, który 
wytrzymuje większe obciążenia jak np. piasek. 
Szerokie uchwyty pozwalają stabilnie podnosić
i przenosić pojemniki.
• 4 szt. o poj.: 125 cm3, 250 cm3, 500 cm3, 1 l
• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: biały

Miarki litrowe w nieregularnych 
kształtach. Zestaw
IV 1959 99 zł
Zestaw 3 pojemników o pojemności 1 litra i niety-
powym kształcie, który uzupełnia pozycję katalogu 
IV1205. Naczynia mają za zadanie rozszerzyć 
wiedzę dotyczącą objętości. Kształty naczyń za-
wartych w zestawie: lejkowy, trójkątny i eliptyczny. 
Na ściankach wszystkich pojemników znajduje się 
podziałka objętości.
• 3 elem.: poj. 1l
• materiał: tworzywo sztuczne
• wym. opakowania: 40 x 15,5 x 14,5 cm

59 zł

35 zł

65 zł

130 zł
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kolby

Kolba stożkowa 
LB 0010 14 zł
• 200 ml, borokrzemian

Kolba okrągłodenna
BN 1828 30 zł
• 100 ml; szkło borokrzemianowe

Kolba płaskodenna z wąską szyjką
LB 0026 23 zł
• 50 ml, materiał: szkło białe

Kolba okrągłodenna
BN 1828 30ł

25 ml
TS 30118 10 zł
50ml
TS 16015 10 zł
50 ml
TS 17037 20 zł
100 ml
TS 17038 11 zł
250 ml
TS 17032 13 zł

300 ml
CD 1601 11 zł
500 ml
TS 17703 19 zł
1 litr
TS 30119 27 zł
5 litrów
TS 30122 86 zł

25 ml
TS 30123 8 zł
50 ml
TS 30124 10 zł
50 ml
LB 0027 22 zł
100 ml
TS 30125 11 zł
• kołnierz wywinięty

200 ml
TS 30126 11 zł
300 ml
TS 30127 11 zł
1 litr
TS 30128 27 zł
2 litry
TS 30129  41 zł

kolby stożkowe z sze-
roką szyją
• skalowane z pierścieniem wzmacniającym 

ze szkła borokrzemowego

kolby stożkowe z wąską szyją
• skalowane z pierścieniem wzmacniającym ze szkła borokrzemowego

ł

ł

ł

ł

ł

T

T
20 zł

86 zł

23 zł
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probówki

probówki

z tworzywa

szklane

Probówka szklana
LB 6055 2 zł
• ø 18 mm, dł. 18 cm

Probówki szklane
LB 0028 569 zł
• 1000 szt., 16 ml / 125 mm x 16 mm
• szkło borokrzemowe

TS 30142 1 zł
• ø 12 mm, dł. 100 mm
TS 30147 1 zł
• ø 15 mm, dł. 100 mm
TS 30152 2 zł
• szkło, ø 18 cm, dł. 20 cm

okrą gło den ne 
bakteriologiczne

Probówki małe
TY 3950 29 zł
• 24 szt. o poj. 12 ml

Probówka 
CD 0020 2 zł
• 15 ml; 1 szt.; sterylna; z nakrętką

CD 0018 2 zł
• 50 ml; 1 szt.; stojąca; niebieska; skalowana; z nakrętką

Probówka okrągłodenna 
bakteriologiczna
TS 30150 2 zł
• 16 x 180 mm

NS 8201 2 zł
• 16 x 160 mm

CD 3014 1 zł
• 14 x 100 mm

worzy

2 zł

zł

29 zł
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Korki do probówek
TS 30073 15 zł
• 100 szt.; ø 12 mm; polietylen; zakres temp.: od -50°C do 

+100°C

Korek do probówek 14
LB 0079 3 zł
• 1 szt.; ø 14 mm

Korek do probówek 16
BN 2091 3 zł
• 1 szt.; ø 16 mm

Korek gumowy 
czerwony do probówek 
TS 30252 3 zł
• 1 szt.; wym.: 12 x 8 x 20 mm

zlewki

Zlewka 
CD 0029 7 zł
• 250 ml; skala tłoczona; materiał: PP

CD 0028 7 zł
• 100 ml; skala niebieska; materiał: PP

7 zł

7 zł

zlewki miarowe
50 ml
LB 0013 7 zł
100 ml
LB 0044 9 zł
250 ml
LB 0012 10 zł

zlewki wysokie
• szkło borokrzemowe

25 ml
TS 30108 9 zł
50 ml
TS 30109 7 zł
100 ml
TS 30110 9 zł

50 ml
TS 16695 9 zł
100 ml
TS 16077 9 zł
250 ml
TS 16075 9 zł
300 ml
TS 30099 12 zł

400 ml
TS 30100 10 zł
500 ml
TS 16076 14 zł
600 ml
TS 30101 15 zł

800 ml
TS 30102 15 zł
1 litr
TS 30103 22 zł
2 litry
TS 30104 42 zł

zlewki niskie
• szkło borokrzemowe

4
3 zł

3 zł

Korek do probówki 18
LB 0087 7 zł
Korek służy do szczelnego zamykania naczyń. 
Wykonany z nieprzepuszczalnego materiału. Pa-
suje do próbówek o śr. wlotu 18 mm. 
• 1 szt.; ø 18 mm; materiał: guma

15 zł

7 zł

9 zł

10 zł
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butelkibutelki

na roztwory 
250 ml
LB 0035 21 zł
500 ml
LB 0036 26 zł

z zakraplaczem 
30 ml
LB 0031 19 zł
60 ml
LB 0032 21 zł

100 ml
LB 0033 22 zł
120 ml
LB  0078 19 zł 
250 ml
LB 0034 28 zł

Butelka z korkiem
TS 17962 20 zł
• 1 litr, biała, szeroka szyja, wykonana ze 

szkła sodowo-wapniowego, z korkiem

Butelka do roztworów 
z korkiem
BN 1700 21 zł
• w komplecie z doszlifowanym korkiem

Tryskawka
LB 0016 18 zł
• 250 ml

Butla na wodę 
destylowaną z kranem
TS 30192 128 zł
• 10 litrów, ø 210 mm, wys. 414 mm, szyja 

gwintowana 55 mm z nakrętką

a wod
ow
92
ø 2
na

a wodę 
waną z kranem
2 128 zł
210 mm, wys. 414 mm, szyja 

a 55 mm z nakrętką

Lejek plastikowy
LB 0011 12 zł
• ø 75 mm

Lejek 
laboratoryjny szklany
TS 30209 12 zł
• ø 80 mm

t j kl
e

b
ek 

t j kl

Małe lejki
VO 2109 20 zł
• 5 szt., ø 4 cm

20 zł

Parownica 
z wylewem szklana
TS 30232 24 zł
• 320 ml, ø 120 mm, wys. 60 mm

Parownica porcelanowa 
głęboka z wylewem
CD 0017 10 zł
• 22 ml

rownicaLejek laboratoryjny 
szklany 40 mm
TS 17242 7 zł

k laboratoryjny 
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Płytki Petriego
VO 2105 17 zł
Transparentne plastikowe płytki z wysoką od-
pornością cieplną idealne do szkolnych eks-
perymentów. 
• ø 9 cm, wys. 1,5 cm

Szkiełko podstawowe z łezką
CD 0026 2 zł
• 1 szt.; wym.: 76 x 25 x 1 mm 

szkiełka laboratoryjne

szalki 
Petriego Anumbra 
TS 30137 7 zł
• 1 szt., wym. 80 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

TS 16073 8 zł
• 1 szt., wym. 100 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

szalki 

szalki Petriego
LB 0023 11 zł
• wym. 9 x 1,5 cm, szklana

LB 0024 12 zł
• wym. 10 x 1,5 cm, szklana

LB 0025 15 zł
• 12 x 2 cm, szklane

17 zł
ki z wysoką od-

o szkolnych eks-

Szkiełko nakrywkowe
TS 11693 12 zł
Do wykonywania trwałych lub nietrwałych pre-
paratów mikroskopowych.
• 100 szt., wym 22 x 22 mm, 

Najwyższa trwałość hydrolityczna. Wykonane 
ze szkła borokrzemowego klasy hydrolitycznej 
1. Uwalnianie zasad ok. 15 do 24 μg Na2O/g 
szkła: szkło o najwyższej wytrzymałości. Zna-
komicie nadają się do zastosowania w mikrosko-
pii fluorescencyjnej. Posiadają znak CE. Zgodne 
z normą DIN ISO 8255-1.
• 100 szt., gr. 10 mm, klasa grubości 1

ø 22 mm 
TS 17951 99 zł
• 22 mm, 50 szt., klasa grubości 3

ø 30 mm
TS 17950 133 zł
• 100 szt., gr. 10 mm, klasa grubości 1

Szkiełka mikroskopowe. Zestaw
LB 0037 13 zł
•  50 szt., podstawowe cięte; wym.: 7,5 x 2,5 cm

Pudełko na szkiełka mikroskopowe
LB 0020 31 zł
• na 30 szkiełek (7,6 x 2,6 x 0,1 cm) albo 5 płytek mikroskopowych 

(7,4 x 11 x 0,1 cm); 8,5  x 12 x 4,1 cm

zł
re-

szkiełka
nakrywkowe okrągłe

Szkiełko zegarkowe
LB 0068 5 zł
• 60 mm

CD 1637 6 zł
• 125 mm

Szkiełko podstawowe z łezką
CD 0026 2 zł

ł
• 12 x 2 cm, szklane

Szkiełko zegarkowe
LB 0068
• 60 mm

99 zł
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akcesoria
laboratoryjne

3 ml
LB 0003 199 zł
5 ml
LB 0040 199 zł

Bagietka szklana
LB 0001 6 zł
• ø 0,5 cm, dł. 20 cm

Łyżka-rynienka
LB 0002 19 zł
• dł. 16 cm

Łapa do probówek
LB 0004 3 zł
• dł. 18 cm; drewniana

Szczotka do probówek Lux
TS 16176 15 zł
• dł. rączki 160 mm, dł. włosia 60 mm, ø główki 

10 mm, główka bawełniana

Sitko metalowe z rączką
CD 1604 9 zł
• 11,5 cm

Łyżeczka szpatułka
HG 0205 2 zł
• 20 cm; materiał: PP
Strzykawka jednorazowa
TS 16570 1 zł
• 20 ml

Szczotka do cylindrów 100 ml
CD 0025 10 zł
• ø 35 mm

Szczotka do probówek
LB 0005 10 zł
• dł. 20 cm; ø 20 mm

Pęseta metalowa
TS 11694 20 zł
• ze stali nierdzewnej

Pęseta plastikowa
NS 8203 24 zł
• dł. 13 cm; odporność do 130 °C

Igła preparacyjna
TS 14735 7 zł
• oprawa: stal nierdzewna
Szczypce laboratoryjne
CD 0070 69 zł
Uniwersalne szczypce laboratoryjne 
wygięte z zakrzywionymi końcówka-
mi. Uchwyty przyrządu dla bezpie-
czeństwa użytkownika zostały pokry-
te izolatorem z tworzywa sztucznego. 
• dł. 30 cm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo 

sztuczne

Duże pipety. Zestaw 
klasowy
EC 0042 29 zł
Duże pipety do eksperymentowania 
z mieszaniem kolorów oraz do zabaw 
w piasku i wodzie. Ściskanie gruszki 
pipety jest doskonałym ćwiczeniem 
rozwijającym umiejętności motoryczne, 
a także koordynację ręka-oko. Jedno-
razowa aplikacja pozwala odmierzyć 
około 20 ml płynu.  
• 6 szt.: dł.: 23 cm ; materiał: tworzywo sztuczne; 

kolor: niebieski;  wiek:3+

Łyżeczka dwustronna
TS 21457  19 zł
Dwustronna łyżeczka idealna  do odmie-
rzania i  nabierania materiałów sypkich. 
• dł.: 21 cm, wym. miseczek: 3 x 2 cm/ 2 x 1,5 cm; 

materiał: metal 

12 szt
TR 1200 19 zł
• gradacja co 0,5 ml
• 500 szt., z gruszką owalną lub harmonijkową

1 szt. 
TR 1201 1 zł
• gradacja co 0,5 ml

1

1

4

6

7

2

2

5

3

3

4

5

6

7

8 8

9 10

10

11
12

13

14

18

15

16

17

12

13

14

15

16

17

18

pipety Pasteura 

9

11

14

6

20 zł

24 zł

7 zł

69 złzł

1 zł

19 zł

199 zł

3 zł
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Zestaw preparacyjny 
do badań naukowych
MX 0047 167 zł

Zestaw przyrządów 
do samodzielnego 
wykonania preparatu
VO 6529 39 zł

• 7 szt.; stal nierdzewna; w zestawie: pęseta 
11 cm, nożyczki 11 cm, skalpel zaokrąglony 
14,5 cm, szpatułka 15 cm, szer. 1,5 cm, 
igła z uchwytem 13 cm, pipeta z tworzy-
wa sztucznego, pałeczka z tworzywa 
sztucznego

Podkładka elastyczna
TS 13155 10 zł
Wykonana z tworzywa sztucznego, nie po-
chłania zapachów, niezwykle łatwa do czysz-
czenia, posiada uchwyt na palce, który umoż-
liwia zawieszenie deski.
• wym. 17,3 x 0,2 x 24,5 cm, waga ok. 79 g
• kolor wybierany losowo

Podkładka elastyczna

Łyżka do spalań 
z kołnierzem 
ochronnym
LB 0076 47 zł
Łyżeczka do spalań z kołnie-
rzem ochronnym. Do ogrzewa-
nia lub osuszania niewielkich 
ilości substancji - stalowy pręt 
i łyżka - przesuwany, zdejmo-
wany kołnierz ochronny (alumi-
nium) z korkiem.
• dł. pręta 35 cm - śr. łyżki 18 mm
• śr. kołnierza 90 mm.

Termometr do pomiaru 
cieczy i ciał stałych
QH 0003 137 zł
• zakres temperatur: -50 – 1200 °C

Sonda termiczna
CD 0009 130 zł
• z możliwości podłączenia do multimetru; 6 m

Waga elektroniczna
RN 0001 379 zł
• wym. 17 x 24 x 4 cm, 1 g / max. 5200 g, 

zasilana bateriami 9V (w zestawie)

l k

Statyw
QH 0025 139 zł
• podstawa, pręt, duży pierścień, mały 

pierścień, zacisk do probówek x 2, zaciski 
pionowe x 2, zacisk poziomy

Narzędzia laboratoryjne
QH 2078 52 zł
Zestaw przeznaczony do przygoto-
wania preparatów mikroskopowych 
oraz pobierania próbek. 
• w zestawie: igła preparacyjna o długości 

13,5 cm; igła do inokulacji o dł. 13,5 cm; 
pęseta prosta o dł. 12,5 cm; pęseta z bocznym 
zakończeniem o dł. 12 cm; 2 pary nożyczek sek-
cyjnych o dł. 11,5 cm; stalowy skalpel (uchwyt 
do montażu ostrzy) o dł. 12,5 cm; ostrze; zamy-
kane pudełko wym.: 11,5 x 17,5 cm

Waga elektroniczna
TG 0819 159 zł
• zakres pomiaru: do 1000 g. wym. 17 x 24 x 

3,5 cm; wymaga 2 baterii AA (nie załączone)

i
159 zł
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Stojak do probówek
HG 0039 17 zł
• na 60 probówek ø 16 mm

HG 0042 17 zł
• na 24 probówki ø 25 mm

ek ø 16 mm

do
9 
ówe

o probówek
17 zł

ek ø 16 mm

HG 0019 17 zł
• na 40 probówek ø 20 mm

Taca laboratoryjna
HG 1910 23 zł
Taca laboratoryjna wykonana ze 
stali nierdzewnej. Dno pokryte wo-

skiem, co znacznie ułatwia prepa-
rowanie okazów. Nie jest kwaso-
odporna.
• wym. 26 x 19 x 1,5 cm

Moździerz szorstki 
z tłuczkiem i wylewem
LB 0017 19 zł
• ø 8,1 cm, porcelana

zorstkikiiiiiii 
wylewemmmm

Stojak do probówek 6+6
LB 0006 39 zł
• miejsce na 90 probówek, ø przegródek 13 

mm, składany z tworzywa sztucznego

Statyw na probówki
HG 2204 20 zł
• plastikowy statyw na 8 probówek ø 18 mm
• wym. 242 x 65 x 80 mm

k d
06
na 

do probówek 6+6
6 39 zł

90 probówek, ø przegródek 13 

Statyw. Zestaw
LB 0038 399 zł
• z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami 

o różnych średnicach (z łącznikiem); wys. min. 50 cm

w Zestaw Wężyk 
elastyczny
RV 0514 12 zł
• dł. 96 cm, ø 3 mm

Wężyk 
l
ężyk

Zestaw zacisków do węży
LB 0030 147 zł
• 12 szt.

krystalizatory 
z wylewem 
60 ml
TS 17046 20 zł
• ø 6 cm, wys. 40 mm

ory 
m 

160 ml
TS 17048 23 zł
• ø 9 cm, wys. 45 cm

aca laboratoryjna skiem, co znacznie ułatwia 
rowanie okazów. Nie jest

j
m, składany z tworzywa sztucznego

tyw na probówki
2204 20 zł

stikowy statyw na 8 probówek ø 18 mm
m. 242 x 65 x 80 mm

ładany z tworzywa sztucznego
p , p g

Wężyk 
przezroczysty
CD 0059  2 zł
• dł. 50 cm; ø zew.: 6 mm, śr. 

wew.: 4 mm; materiał: guma

kk dd
39 zł

399 zł
Wężyk 
rzezroc
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