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Tai intuityvi ir inovatyvi mokymo(si) valdymo platforma, skirta tiek mokytojams, 
tiek mokiniams. Savarankiškam, nuotoliniui ir klasės darbui. 
       Lengva susikelti ne tik turimas, bet ir susikurti naujas pamokas.
       Paprasta struktūrizuoti turinį.
       Sukurti interaktyvias užduotis ir testus.
       Priskirti pamokas ir namų darbus savo klasei.
       Stebėti mokinių rezultatus.
       Pasiekti turimas pamokas, kad ir kur bebūtumėte.
Metinė kaina :
Mokytojui -  tik 25 eur + pvm 5GB**
                    + 10eur 10GB
                    + 20eur 20GB
Mokiniui - tik 7 eur + pvm
** mokytojo pamokoms talpinti ( 5GB apie 500 vnt. Pamokų)
                  
                                                         Kuriame jums... 

  -  LIETUVIŠKAS PAMOKŲ SKAITMENIZAVIMO ĮRANKIS
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Eksperimentų rinkinys su svirtimi, skriemuliu ir magnetais

Svirtis, skriemulys ir magnetas - kažkas judančio! Šis rinkinys yra apie jėgas, su kuriomis vaikai susiduria 
kasdieniniame gyvenime. Jie nustebs atradę, kur yra paslėptas svertas, kaip sukasi skriemulys ir koks yra 
magnetinių jėgų poveikis.

Eksperimentų temos: Kas sunkesnis? Magnetinė jėga, pusiausvyra, elastingumas ir kt.     
                                                                                                        

Rinkinyje: ne mažiau kaip 13 eksperimentų aprašai, instrukcijų kortelės lietuvių kalba.

85025

299,50 €

Šviesos ir garso eksperimentų rinkinys

Šviesa ir garsas - tikrai įdomu! Šis rinkinys leis vaikams tyrinėti ir sužinoti viską apie šviesą ir garsą. Jie patirs, kad 
šviesa yra spalvota, ir nustebs, kad garsas gali būti ne tik girdimas, bet ir matomas. 

Eksperimentų temos: šviesa ir šešėliai, šviesos spalvos, spalvų maišymas, garsą galima išgirsti ir pamatyti, 
žemi ir aukšti tonai, vibracijų garsas ir kt.

Rinkinyje: ne mažiau kaip 13 eksperimentų aprašai, instrukcijų kortelės lietuvių kalba.

85022

299,50 €

4 - 7 
metai

4 - 7 
metai
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Magnetų ir kompasų rinkinys

Eksperimentuodami vaikai sužinos apie magnetų savybes, išmoks nustatyti Šiaurės ir Pietų polius. Taip pat sužinos 
apie kompasų rūšis ir patys galės susimontuoti savo kompasą bei jį panaudoti.

Eksperimentų temos: magnetai ir geležis, magnetų rūšys, magnetinė jėga, kaip pasidaryti magnetą, kompasai ir 
jų rūšys ir kt.

Rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms ir 24 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
754,90€

31756

Elektros eksperimentų rinkinys

Elektra - tikrai įspūdinga!
Eksperimentuojant vaikams taps aišku, kad elektra naudojama beveik visose gyvenimo srityse. Žaidimo metu 
vaikai patirs, kaip sukuriamas elektrostatinis krūvis bei išmoks sujungti elektros grandinę. 

Eksperimentų temos: elektrostatinis krūvis, elektros grandinė, laidininkai ir izoliatoriai, lygiagretus jungimas ir kt.

Rinkinyje: ne mažiau kaip 9 eksperimentų aprašai, mokytojo vadovas, instrukcijų kortelės.

223,60 €

85026
Gamtos ir aplinkos tyrimų rinkinys

Šio rinkinio eksperimentai atskleis sąveiką tarp gyvosios ir negyvosios gamtos bei kaip žmonės įtakoja aplinką ir 
gali prisidėti prie jos saugojimo. Eksperimentų metu atliekami gamtos stebėjimo tyrimai ir mokslinės užduotys 
pagal vaikų amžių. 

Eksperimentų temos: augalai auga iš sėklų, augalai ir šviesa, gyvūnai gyvena visur, gamtos ciklai, žemės sandara, 
vanduo ir vėjas ir kt.

Rinkinyje: daugiau nei 30 eksperimentų aprašai, instrukcijų kortelės lietuvių kalba. 
299,50 €

85023

Vandens ir oro eksperimentų rinkinys 

Vanduo ir oras - tai ypatinga! Rinkinys skirtas sužinoti viską apie vandenį, orą bei su jais susijusius reiškinius. Tai 
sužadins vaikų norą domėtis gamtos mokslais, jie taps mažaisiais mokslininkais.

Eksperimentų temos: vandens sukuriama jėga, kaip vanduo gali perduoti energiją, kaip vanduo gali sukti ratus, 
oro sukuriama jėga, vėjo energija ir kt.

Rinkinyje: ne mažiau nei 12 eksperimentų aprašai, instrukcijų kortelės, 
priemonių kortelės lietuvių kalba.

299,50 €

85021

4 - 7 
metai

4 - 7 
metai

5 - 7 
metai

1 - 6 
klasei
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Vandens tiekimo ir valymo eksperimentų rinkinys

Vanduo yra gyvybiškai svarbus gyvūnų, augalų bei mūsų gyvenime. Eksperimentai padės vaikams suprasti van-
dens ciklą: iš kur vanduo yra kilęs,  kaip jis pasiskirsto, kur ir kaip naudojamas ir kaip jis vėl sugrįžta atgal į ciklą.    
Eksperimentų temos: vandens skvarba dirvožemyje, smėlio ir žvyro filtrai vandens 
valymui, užteršto vandens poveikis augalijai, mechaniniai vandens valymo etapai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms ir 22 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.    
454,00 €

31802

Vėjo ir orų stotelė

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai išmoks atpažinti ir išmatuoti įvairius vėjo ir oro reiškinius, skaityti ir 
naudotis įvairiais orų simboliais, kurie yra naudojami oficialiose orų prognozėse.      
                                  

Eksperimentų temos: temperatūros matavimas, kas yra krituliai ir kaip juos matuoti, debesuotumas, vėjo kryptis 
ir stiprumas, orų prognozės, stebėjimas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 25 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

838,70 €

8959

Garso eksperimentų rinkinys

Šis rinkinys gali būti naudojamas pamokose kalbant apie fizines garso savybes, taip pat muzikos ir kalbų pamokose. 
Vaikai išmoks klasifikuoti garsus ir triukšmus bei juos vardinti, mokysis atskirti panašius garsus.

Eksperimentų temos: garsų pažinimas, garso greitis, garso perdavimas, garsų tonų pažinimas, vibracijų pamaty-
mas, išgirdimas ir pajautimas ir kt. 

Rinkinyje: priemonės 25 darbo grupėms ir 24 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Papildomai reikalinga: vienas ar du CD grotuvai.

803,50 €

31720

Plūduriavimo ir skendimo 
eksperimentų rinkinys

Šis rinkinys leidžia vaikams stebėti svarbiausius plūduria-
vimo ir skendimo reiškinius.  
        

Eksperimentų temos: Kodėl skęsta laivai? Iš ko daromi 
laivai ir valtys? Skirtingų medžiagų palyginimas: kodėl 
vienos skęsta, kitos plūduriuoja ir kt.

Rinkinyje: priemonės 14 darbo vietų ir 
19 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

630,10 €

31900
Vandens tiekimo 
demonstracinis rinkinys

Šis demonstracinis rinkinys leis suvokti, kaip veikia van-
dens tiekimo sistema, kokie elementai joje yra ir kas yra 
labai svarbu, kokia vandens bokšto funkcija ir jo, kaip 
rezervuaro, panaudojimas. 

Rinkinyje: priemonės demonstracijai.

719,90 €

8231

2 - 6 
klasei

2 - 6 
klasei

2 - 6 
klasei

2 - 6 
klasei

2 - 6 
klasei
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Pradinis optikos eksperimentų rinkinys

Su šiuo rinkiniu vakai galės tyrinėti optikos reiškinius. Jie ras atsakymus ar gali šviesa užeiti už kampo, ar yra spal-
votų šešėlių, kodėl naktį yra tamsu ir į daugelį kitų jiems įdomių klausimų!

Eksperimentų temos: žmogaus akys, stebėjimo laukas, matymas tamsoje, optinės iliuzijos, atspindžiai, šešėliai ir 
jų žaidimas, spalvos ir kt.

Rinkinyje: priemonės 22 darbo vietoms ir 14 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

776,80 €

31749

Eksperimentų rinkinys „Svarstyklės ir pusiausvyra“

Eksperimentų rinkinys apie pagrindinius pusiausvyros dėsnius ir naudojimąsi įvairiomis svarstyklėmis. 

Eksperimentų temos: pusiausvyros dėsniai, bendroji matavimo sistema ir jos privalumai, skirtingų svarstyklių 
veikimas, skaičiavimai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių arba 30 mokinių, ne mažiau kaip 7 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

831,70 €

31780

Elektros grandinės

Šis rinkinys padeda paaiškinti, kaip naudojama elektros energija šviesos, šilumos gamybai ir judėjimui. Vaikai taip 
pat sužinos, kad elektra gali tekėti  tik tam tikromis sąlygomis.

Eksperimentų temos: atviros ir uždaros grandinės, nuoseklios ir lygiagrečios jungtys, elektrai laidžios ir nelaidžios 
medžiagos, elektros srovės grėsmės, kaip elektra atkeliauja į namus.

Rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 27 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

31772

627,90 €

Pradinės chemijos rinkinys

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu mokiniai galės atlikti  įvairių skirtingų medžiagų tirpumo vandenyje ir kituose 
skysčiuose tyrimus.                                                                   

Eksperimentų temos: tirpumas vandenyje, atbulinės eigos tirpinimo procesas per kristalizaciją, 
pokyčių ir klampumo tyrimai, dujų susiformavimo procesas vandenyje ir kt.      

Rinkinyje: priemonės darbui net su 6 grupėmis ir 10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 838,80 €

90350

2 - 6 
klasei

2 - 6 
klasei

2 - 6 
klasei

1 - 6 
klasei
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Oro eksperimentų rinkinys

Vaikai dažniausiai galvoja, kad oras yra „nematomas niekas“. Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai galės 
mokytis apie orą ir suprasti, kad oras yra apčiuopiamas ir turi daug skirtingų savybių. Rinkinys taip pat yra puiki 
demonstracinė priemonė mokytojui.

Eksperimentų temos: oro savybės, oro slėgis, vožtuvai, oro jėga, oro judėjimas, kaip oras padeda skristi ir kt.

Rinkinyje: priemonės 31 darbo vietai ir 32 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

642,20 €

31710

Universalus gamtos mokslų eksperimentų rinkinys

Šis rinkinys leidžia dviems ar trims vaikų grupėms atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  gali 
naudoti jį demonstracijai.           

Eksperimentų temos: jėga, energija, vanduo, elektros srovė, magnetizmas, oras ir garsas, šviesa, šiluma, augalija 
ir kt.

Rinkinyje: priemonės 3 darbo grupėms, 101 eksperimento aprašai lietuvių kalba.

591,00 €

16300

Skirtingų transporto priemonių konstravimo rinkinys

Su šiuo rinkiniu lengvai galima sukonstruoti įvairias transporto priemones, modelius, aparatus - tokiu būdu su-
pažindinant vaikus su technikos pasauliu. Detalumas leidžia atkurti pilną modelių veikimą. Transporto priemones 
galima paleisti naudojant įdomias alternatyvias judėjimo sistemas, tokias kaip spyruoklės, strypai, guminės juos-
tos, burės ar balionai.

Rinkinyje: priemonės 6 grupėms ir 40 modelių aprašai lietuvių kalba.

1103,70 €

64433

Šilumos eksperimentų rinkinys

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai sužinos, kas yra termometras ir kaip jis veikia bei tyrinės garavimo ir 
kondensacijos procesus.

Eksperimentų temos: termometras ir jo funkcijos, vandens šildymas ir šaldymas, Celcijaus skalė, skysčio virtimas 
garais, vandens garavimas ir išgarinimas, vandens ciklas, ar galima dujas paversti skysčiu ir kt.

Rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių ir 13 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

641,70 €

31799

2 - 6 
klasei

2 - 6 
klasei

2 - 8 
klasei

2 - 8 
klasei
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Elektros eksperimentų mini rinkinys

Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams 
atlikti. Komplekte rasite daug įvairių pagalbinių prie-
monių pvz. akumuliatorių, žibintų, vielos, kištukų, ir tt.

Eksperimentų temos: elektros grandinės, elektros laidi-
ninkai, lygiagretus laidininkų jungimas, šilumos ir mag-
netinis poveikiai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
11 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16120

209,60 €

Optikos mini rinkinys

Su rinkinyje esančiomis 19 skirtingų priemonių (optinis 
pagrindas, lempa su atrama, baterijos, diafragma, 
išgaubti lęšiai ir kt.) vaikai galės atlikti pagrindinius op-
tikos eksperimentus.    
                                                              

Eksperimentų temos: šviesos plėtimasis, šešėlis, atspin-
dys ir refrakcija, lęšiai ir kamera, mikroskopas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

166,00 €

16110

Magnetizmo/Elektrostatikos mini rinkinys

Su rinkinyje esančiomis 24 priemonėmis (kompasas, kor-
telės, magnetinės adatos, magnetai, geležies drožlės, 
maži automobiliai, zondų rinkinys, švytuoklės ir kt.) vai-
kai galės tyrinėti magentizmą ir elektrostatiką.

Eksperimentų temos: magnetinės jėgos, ar gali magne-
tas plaukti, magnetinis laukas, 
elektroskopo modelis ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
17 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 112,10 €

16115

Biologijos eksperimentų mini rinkinys

Rinkinys skirtas biologijos eksperimentams atlikti. Ty-
rinėdami vaikai išmoks apie mus supančią augaliją ir 
gyvūniją, daryti herbariumus ir skaidres mikroskopui.                  

Eksperimentų temos: gėlių ir kitų augalų dalių presavi-
mas, lapų formų skirtumų identifikavimas, 
augalų augimo stebėjimas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 84,00 €

16180
Mechanikos mini rinkinys

Rinkinys skirtas pagrindiniams mechanikos eksperimen-
tams atlikti. Jį sudaro 17 įvairių priemonių mechanikos 
eksperimentams atlikti pvz. dinamometras, skriemulys, 
svoriai su kabliukais ir t.t.

Eksperimentų temos: jėgos poveikis, gravitacija ir jos 
matavimas, trinties jėga, skriemuliai, svirtys ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei,
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

168,90 €

16100

Oro ir vandens eksperimentų mini rinkinys

Šis vandens ir oro rinkinys yra skirtas oro ir vandens eks-
perimentams atlikti. Jį sudaro 20 skirtingų priemonių.

Eksperimentų temos: vanduo gali išstumti orą, vanduo 
prieš orą, hidraulinis cilindro principas, vandens lygis, 
vanduo turi jėgos, U formos manometro principas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 27 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16102

117,20 €

Garso eksperimentų mini rinkinys

Su šiame rinkinyje esančia įranga (garso dėžė, kamer-
tonas, mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, 
spyruoklinio plieno juostelės ir kt.), vaikai galės atlikti 
pagrindinius akustinius ir garso eksperimentus. 

Eksperimentų temos: kas yra garsas,  ar galima pamatyti 
garsą, kaip garsas perduodamas, aukšti ir žemi tonai, akus-
tika, skambantis oras ir kt.      
                                                                                  

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16104

75,90 €

Šilumos eksperimentų mini rinkinys

Su rinkinyje esančiomis 22 priemonėmis (degikliu, 
žvakėmis, termometru, bimetalinėmis juostelėmis, 
dažais, kapiliarais, stiklo vamzdeliais, guminiais kamščiais, 
Erlenmejerio kolbomis ir kt.)  vaikai galės tyrinėti šilumą.

Eksperimentų temos: kas yra termometras ir kaip jis 
veikia, šilumos sklidimas, metalo deformacija veikiant ši-
lumai, kondensacija ir garavimas, šilumos laidumas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16106

148,40€

2 - 8 
klasei

2 - 8 
klasei

2 - 8 
klasei

2 - 8 
klasei

2 - 8 
klasei

2 - 8 
klasei

2 - 8 
klasei

2 - 8 
klasei
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85,20 €

Mokomasis rinkinys „Saulės sistema“

Mokomasis rinkinys, skirtas vaikus supažindinti su saulės 
sistema, skirtingomis planetomis.

Rinkinyje: 11 pripučiamų dangaus kūnų, pamokų pasiū-
lymai, pūtimo pompa.

566130
Mini planetariumas 

Mokomasis rinkinys skirtas saulės sistemos demons-
tracijai. Modelyje planetos yra judančios ir sukasi aplink 
Saulę, o Mėnulis sukasi apie žemę. Saulės diametras: 
3,8 cm, maksimalus orbitos spindulys: 19 cm. 

Rinkinyje: 8 planetos ir Mėnulio orbita, speciali į saulę 
įmontuota lemputė. Papildomai reikalingos baterijos.

46,40 €

560030

Vandens, oro ir dirvožemio 
tyrimo rinkinys  „EcoLabBox“

EcoLabBox suteikia galimybę mokiniams atlikti vandens, 
oro ir dirvožemio tyrimus tiesiog gamtoje.     

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau kaip 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

272,20 €

537557
Žemės ir mėnulio judėjimo 
demonstracinis modelis Tellurium N

Unikalus trimatis  mokomasis modelis, skirtas vaizdžiai 
pademonstruoti žemės ir mėnulio judėjimą.

Pagrindinės temos: žemė kosmose kaip giroskopas, die-
na ir naktis įvairiose platumose, tropikai, metų laikai, 
mėnulio fazė, užtemimai potvyniai, geostacionarūs paly-
dovai ir kt.

Rinkinyje: priemonės demonstracijai, 
pamokų aprašymai 13 temų. 989,80 €

31121

Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 

Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus.

Eksperimentų temos: oro jėgos ir tūris, vandens išgavimas, užterštumas, elektra, šiluma, magnetai ir kompasai, 
garsas, chemija, šviesa ir šešėliai, balansas, biologija, zoologija, botanika, žmogaus biologija.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 77 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

31500

670,70 €

2 - 8 
klasei

2 - 10 
klasei

2 - 12 
klasei

5 +
metai

Stambių didinamųjų stiklų rinkinys (6 vnt.)

    ypač dideli didinamieji stiklai labai patogūs mažoms vaikų rankoms;
    4.5x didinimas;
    puikiai tinka augalų, gyvūnų ar vabzdžių stebėjimui;
    integruotas stovelis leidžia naudotis stiklais nelaikant jų rankomis;
    pradiniam ugdymui skirto didinamojo stiklo dydis 20 cm.

Rinkinyje: 6 vnt. raudonas, geltonas, žalias, oranžinis, violetinis ir mėlynas didnamasis stiklas.

LER2774

30,70 €

NAUJA!
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Tyrinėtojo rinkinys, 18 dalių

Ryškių spalvų tyrinėjimo įrankių rinkinys, sudarytas iš didinamųjų lęšių, kaušelių (61094) ir stebėjimo indų.
Didinamieji lęšiai idealiai tinka tiriant vabzdžius, lapus ir raštus gamtoje - su 3x padidinimu. Stebėjimo indai yra su 
3 x didinamuoju dangteliu. Idealiai tinka gamtos ištekliams tirti. Spalvingi kaušeliai, kurių viena pusė yra skaidri ir 
žirklių formos rankena, skirta saugiai užfiksuoti, laikyti ir tirti vabzdžius ar augalus.

Techninės savybės:
didinamieji lęšiai: 162 x 16 x 80 mm; kaušeliai: 180 x 50 x 35mm;
didinamieji indai: 60 x 80 mm; objektyvo diametras 60 mm.

61100C

63,70 €

Komplektas K- Discovery trijų angų 
talpa su didinamuoju stiklu/mikrosko-
pas/didinamasis stiklas

Priemonių komplektą, skirtą gamtos stebėjimui ir tyrinė-
jimui sudaro trijų angų talpa su didinamuoju stiklu Triple 
Bug Viewer, mikroskopas Zoom ir didinamasis stiklas Mega.

Techninės savybės:
Spalvos – geltona, žalia.
Matmenys – 32 x 22,5 x 7,5 cm.           42,50 €

8093

NAUJA!

NAUJA!

Didinamasis stiklas „Mega“

Didinamąjį stiklą sudaro dvigubas lęšis, kompaso prin-
cipu atlenkiama rankena, kurios dėka didinamojo stiklo 
nebūtina laikyti rankoje, pincetai ir rankovė, kurie leidžia 
paimti net mažiausius objektus.
Techninės savybės:
    didžiojo lęšio skersmuo – 60 mm;
    mažojo lęšio skersmuo – 13 mm;
    didinimas – 3 kartus ir 7 kartus;
    spalvos – raudona, mėlyna, žalia, geltona, juoda;
Matmenys – 14 x 5,8 x 0,9 cm.      

6,60 €

7020

NAUJA!

Komplektas K- Explorer teleskopas/ 
periskopas/ daugiafunkcinis optinis 
priedas

Komplektas, skirtas nuotykiams ir atradimams, kurį 
sudaro 15 kartų didinantis teleskopas, periskopas su 
prailginimu ir optinis priedas, turintis net 10 funkcijų.

Techninės savybės:
Spalvos – raudona, geltona.
Matmenys – 26 x 26 x 6 cm. 41,50 €

8091

NAUJA!

Komplektas X- Belt. Diržas su visomis 
priemonėmis gamtos tyrinėjimui
Šis diržas skirtas jauniesiems gamtos tyrinėtojams. 
Komplektą sudaro priemonės, kuriomis galima tyrinėti 
gamtą tiek iš arti, tiek ir iš toli.

Rinkinyje: reguliuojamas diržas su drobės maišeliu ir 
liniuote, aliuminio gertuvė, užrašų knygelė, talpa su 
didinamuoju stiklu Bug Viewer, daugiafunkcinis optinis 
prietaisas (kompaso, žiūronų ir kitos funkcijos).

Matmenys – 30 x 26 x 7 cm.                
43,80 €

8099

NAUJA!

Trijų angų talpa su didinamuoju 
stiklu „Triple Bug Viewer“

Optinė stebėjimo priemonė su trimis angomis – viršu-
tine, šonine ir apatine. Talpa permatoma, pristatoma 
kartu su pincetais.

Techninės savybės:
    optika – 5 elementai;
    didžiojo lęšio skersmuo – 45 mm;
    mažojo lęšio skersmuo – 32 mm;
    didinimas – nuo 2 kartus iki 4 kartus;
    veidrodžiai pagaminti iš nedūžtančios medžiagos;
    spalvos – raudona, mėlyna, žalia, geltona;
Matmenys – 7 x 8,5 x 13,5 cm. 11,70 €

8030

NAUJA!

Teleskopas „Explorer“

Teleskopas su optine 5 dalių konstrukcija, kuri užtikrina 
puikų tolimų objektų vaizdą. Į komplektą įeina apsaug-
iniai dangteliai objektyvui ir lęšiams.

Techninės savybės:
    objektyvo skersmuo – 35 mm;
    optika – 5 elementai;
    didinimas – 15 kartų;
    spalvos – raudona, mėlyna, žalia, geltona;
Matmenys – 20,5 x 5,5 cm skersmuo (suglausto).     

14,40 €

5011

NAUJA!
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Periskopas „Looky“

Monokuliarinis periskopas su prailginimu, kurį sudaro 
trys teleskopiniai vamzdeliai ir du veidrodžiai. Peri-
skopas leidžia stebėti vaizdą iš bet kurios padėties.

Techninės savybės:
    spalvos – raudona, mėlyna, žalia, geltona;
    prailginimas – 20 cm.;
    matmenys – 20,5 x 5,5 cm skersmuo (suglausto).  

8,70 €

3050

NAUJA!

Rinkinys klasei “Gamtos tyrinėjimo priemonių lentynėlė“

119 vnt. skirtingų didaktinių priemonių gamtos tyrinėjimui. 

Rinkinyje:
    7020 -  didinamasis stiklas Mega -12 vnt,;
    4010 - daugiafunkcinis didaktinis prietaisas “Optic Wonder” -16 vnt.;
    5011 - teleskopas Explorer -12 vnt.;
    8020 - talpa su didinamuoju stiklu Bug Viewer - 24 vnt.;
    8027 -  talpa su didinamuoju stiklu MegaBug Viewer - 8 vnt.; 
    8091 - komplektas K- Explorer teleskopas/ periskopas/ daugiafunkcinis optinis priedas -3 vnt.; 
    8030/T - trijų angų talpa su didinamuoju stiklu Triple Bug Viewer -  8 vnt.;
    8040 - talpa su didinamuoju stiklu “Super Bug Viewer”  - 9  vnt.; 
    8093 -  komplektas K- Discovery trijų angų talpa su didinamuoju stiklu/ mikroskopas/ didinamasis stiklas - 3  vnt.;
    3050 - periskopas Looky -15 vnt.; 
    1050/R - žiūronai Super, 40 mm objektyvo skersmuo, raudoni - 3 vnt.; 
    1050/T -  žiūronai Super, 40 mm objektyvo skersmuo, mėlyni - 3 vnt.; 
    1010/G - žiūronai Special, 40 mm objektyvo skersmuo, žali -  3 vnt. 

DN2010/01

968,00 €

NAUJA!

Talpa su didinamuoju stiklu „Super 
Bug Viewer“

Talpa su dvigubu didinamuoju stiklu ir keičiamos kryp-
ties (360° ) stebėjimo akimi. Tiekiama kartu su pincetu. 
Oro angos leidžia stebėti gyvus vabzdžius. Talpą taip pat 
galima naudoti gėlėms, lapams, monetoms ar kitiems 
smulkiems objektams stebėti.

Techninės savybės:
    didinimas – 10 kartų;
    spalvos – raudona, žalia ir geltona;
    matmenys – 8 x 8 x 12 cm.      12,00 €

8040

NAUJA!

Balansinis suktukas „Space Wonder“

Balansinis suktukas   skirtas nuostabių balansavimo triukų 
atlikimui, nepaklūsta ir įveikia fizikos dėsnius, sukasi ir 
išlaiko pusiausvyrą.

Techninės savybės:
Rotorius: 65 mm skersmuo;                                                                                    
Matmenys:  7,5 x 7,5 x 6,5  cm.  

12,20 €

6010/CBNAUJA! Trijų funkcijų talpa su didinamuoju 
stiklu „Buggy“

Talpa su trejomis angomis stebėjimui – 10 arba 20 
kartų padidintas vaizdas iš viršaus, 3 kartus padidintas 
vaizdas iš šono ir 3 kartus padidintas vaizdas iš apačios.

Techninės savybės:
    optika – 7 elementai, 10 ir 20 kartų didinantis 
     mikroskopas viršuje;
    didžiojo lęšio skersmuo – 45 mm;
    mažojo lęšio skersmuo – 32 mm;
    didinimas – 3 kartus;
    veidrodžiai pagaminti iš nedūžtančios medžiagos;
    spalva – žalia;
Matmenys: 9 x 8 x 18 cm. 15,50 €

8035

NAUJA!

Žiūronai Special, 40 mm objektyvo 
skersmuo, žali

Žiūronai pagaminti iš ABS plastiko. Komplektą sudaro 
žiūronai, dėklas, dirželiai ir objektyvo dangteliai.

Techninės savybės:
    objektyvo skersmuo – 40 mm;
    prizmės – 4 vnt;
    didinimas – 3 kartus;
    fokusavimo reguliavimas su centriniu ratuku;
    reguliuojamas atstumas tarp vyzdžių;
    spalva – žalia;
Matmenys: 13,5 x 18 x 7 cm.

17,80 €

1010/G

NAUJA!
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Daugiafunkcinis didaktinis prietaisas 
„Optic Wonder“

Daugiafunkcinis didaktinis instrumentas.     
  

Rinkinyje: žiūronai padidinamuoju stiklu, kompasas, 
didinamasis veidrodis ir stebėjimo plokštuma, veidrodis 
signalams ir stereoskopinis žiūrovas. 8,00 €

4010

NAUJA!

Tyrinėjimo rinkinys

Gamtos tyrinėjimo rinkinys skirtas nedideliems gyvū-
nams: vabzdžiams, varliagyviams, drugiams, stebėti.
 

Rinkinyje: ventiliuojamas 30 cm aukščio plastiko indas, 
turintis padidinimo stiklą dangtyje, padidinimo stiklas, 
sietelis su dviejų dalių rankena, pincetas.

28,30 €

61010C

NAUJA!

STEAM Magnetinis veiklos rinkinys

Šis rinkinys sukurtas siekiant paskatinti pradinukų domėjimąsi mokslu, technologijomis, matematika bei lavinti 
žingeidumą nuo ankstyvojo amžiaus.
    veiklos rinkinys užtikrina STEAM ugdymą vaikams
    spalvingas rinkinys pradinukus supažindina su šiomis magnetizmo savybėmis:
      -  poliškumas
      -  trauka
      -  atstūmimas
    vaikai atlikdami praktines užduotis ir išsaugodami duomenis kiekvienai užduočiai randa optimalų sprendimą
    formuojami problemų sprendimo pagrindai
    puikiai tinka individualiai veiklai ar užsiėmimams mažomis grupėmis

Rinkinyje:
    1 pasagos formos magnetas
    1 magnetinis laikiklis
    1 plastikinis labirintas
    4 magnetiniai žiedai su spalviniais kodais
    2 magnetinės plokštelės su spalviniais kodais
    2 magnetinės boružės
    2 automobiliai
    10 veiklos kortelių
     naudojimo vadovas                                                                                         

LER2833

37,35 €

NAUJA!

Rinkinys, skirtas magnetizmo pagrindų tyrinėjimams. Tinka 
vakams nuo 3 metų amžiaus.

Rinkinyje:
    4 įelektrinimo lazdelės;
    20 magnetinių rutuliukų;
    2 magnetai plastikinėje dėžutėje;
    1 didelio dydžio magnetas;
    žiedo formos neskęstančių magnetų rinkinys;
    mažas pasagos formos magnetas;
    kompaso magnetas. 66,50 €

Eksperimentų rinkinys „Magnetizmas“NAUJA! 50215C

 Techninės savybės:
    magnetinių žiedų ir plokštelių teigiami ir neigiami 
      poliai užkoduoti spalvomis
    plastikinio labirinto matmenys – 
     28 cm x 21.5 cm x 1cm

Kompasas

Labai stiprus neodimio magnetas plastikiniame dėkle su 
reikiamomis kompasui žymėmis.

Magneto matmenys: 80 x 30 mm;
Dėklo matmenys: 115 x 40 mm. 22,60 €

50295C

NAUJA!

Atradimų prizmė

Akimirksniu padalinkite šviesą į įvairias spalvas! Aukštos 
kokybės plastikinė 10 cm optinė prizmė padalina baltą 
šviesą į spalvingą spektrą. Pridedamas veiklos vadovas. 

14,60 €

EI-5263

NAUJA!

Atstumų matavimo ratas

Žaisdami su šiuo besisukančiu ratu – skaitikliu vaikai 
išmatuos ilgus atstumus, tokiu būdu lavins matavimo, 
bendravimo ir argumentavimo įgūdžius.
Matuoja atstumą iki 10000 metrų. 32,60 €

70025C

NAUJA!NAUJA!

53967C

Žaisdami su šiuo rinkiniu vaikai lavins matavimo, ben-
dradarbiavimo ir argumentavimo įgūdžius.

Rinkinyje: 5 vienetai 50 ml – 3 l talpos užsukami bute-
liai, 3 ąsočiai, 5 puodeliai, 6 šaukštai. 38,20€ €

Skysčių matavimo rinkinys
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Didelis mokyklinis 
termometras
Didelis tikras termometras skirtas naudojimui klasėje. 
76,20 cm ilgio sieninis termometras su 58,4 cm ilgio 
vamzdeliu, skirtu tvirtinimui į medinį paviršių. Tem-
peratūros matavimo skalė nuo - 40º iki + 50º pagal 
Celsijų. 

38,40 €

 LER0399

NAUJA!

Balansinė liniuotė

Tai tikslus mokymosi apie skaičių santykį būdas. Stebint 
liniuotės pusiausvyrą įgyjama žinių apie skaičių operaci-
jų sąvokas, algebros lygtis ir aritmetines savybes. 

Rinkinyje: 21 cm ilgio liniuotė, 20 vnt. svarelių po 10 g 
svorio, stovas ir naudojimo vadovas.  26,00 €

LER0100

NAUJA!

Demonstracinis laikrodis su rašymo/ 
valymo funkcija
Didelis laminuotas 30,5 cm x 30,5 cm dydžio laikrodis 
su sukamomis rodyklėmis ir valandų rašymui skirta 
vieta mokymuisi apie laiką. 4,40 €

LER0573

NAUJA!

Žaidimas – maxi antspaudas 
„Kiek dabar valandų?“
Žaidimas – maxi antspaudas „Kiek dabar valandų?“
Pasidaryk antspaudą, mesk kauliukus ir pažymėk kiek 
dabar valandų!
Tai puikus būdas vaikams mokytis įvardinti valandas 
analoginiu ir skaitmeniniu formatu. Žaidimą sudaro 
didelis antspaudas su laikrodžiu ir 2 kauliukai su 12 
briaunų. Galima naudoti su bet kurios rūšies rašalu.

Rinkinyje:
    didelis medinis antspaudas (8,5 cm dydžio);
    kauliukas, reiškiantis valandas (12- kos briaunų);
    kauliukas, reiškiantis minutes (12- kos briaunų, 
     padala – 5 min).

27,50 €

30693A

NAUJA!

Skaičių blokai aritmetinių veiksmų 
ugdymui

Patyriminis mokymasis su kietmedžio skaičiais skait-
menų pažinimui ir aritmetinių veiksmų suvokimui. Žai-
dimas lavina matematikos įgūdžius: sudėties, daugybos, 
dalybos, trupmenų išaiškinimui, gerina atmintį ir žadina 
smalsumą mokslui. 

Rinkinyje: 43 kietmedžio detalės – skaičiai. Papildomai 
galima įsigyti pamokų planus sudėčiai, dalybai, daugy-
bai, trupmenoms (anglų kalba). 

156,70 €

SumB

5 +
metai

NAUJA!

Geometrinių formų kūrimo rinkinys

Figūros leidžia kurti skirtingas geometrines formas. 
Tokiu būdu formuojamas erdvinis suvokimas, mokoma 
pažinti skirtingas geometrines figūras. Tinka vaikams 
turintiems specialiųjų poreikių.

Rinkinyje:
    14 geometrinių figūrų;
    15 medinių pagaliukų;
    25 dvipusės kortelės;
    2 kortelių laikikliai;
    2 nepermatomi maišeliai.

Matmenys: geometrinių figūrų aukštis – 5 cm, 
kortelių - 13,5x19,5 cm.

59,10 €

20523A

NAUJA!

Geometrinių formų konstravimo 
rinkinys
Geometrinių formų konstravimo rinkinys sudarytas iš 
tiesių skirtingo ilgio bei lenktų plastiko lazdelių ir rutuliu-
kų - jungčių. Juo konstruojami 2D, 3D modeliai.

Rinkinyje:  
90 lazdelės, 32 lenktos lazdelės, 48 rutuliukai.

46,00 €

LER1776

NAUJA!

Dinamometrai

Dinamometras, 50 N  103750                      3,10 €

Dinamometras, 5 N  103720                      2,50 €

Dinamometras, 20 N  103740       2,50 €

Dinamometras, 2,5 N 103710                      2,50 €

Dinamometras, 10 N  103730                      2,50 €
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Grindų dėlionė iš skeleto dalių

Kol surenkama ši minkšta dėlionė, mokiniai susipažįsta 
su pagrindiniais žmogaus kaulais. Kai sujungiamos visos 
15 dėlionės dalys, galima atsigulti ant viršaus ir palyginti 
skeletą su savo pačių kūnais.

Matmenys: ilgis 1,2 m.
33,00 €

LER3332
Lavinamoji lėlė „Kas mano viduje“

Lavinamoji 46 cm ūgio minkšta lėlė, skirta žaismingai 
pažinti žmogaus anatomiją. Lėlės viduje yra 7 žmogaus 
vidaus organai (9 cm dydžio), pilvelis užsegamas. Ji 
skleidžia garsą: širdis - tuksi, plaučiai - skleidžia kvėpavi-
mo garsą. 

92,00 €

3830008

Geometrinės figūros skirtos vizualinėms demonstracijoms 
klasėje. Pripildžius figūras vandeniu, smėliu ar ryžiais gali-
ma tyrinėti formas, dydžius ir santykį tarp ploto ir tūrio.        
                                                                                          

Rinkinyje: šios figūros: kūgis, sfera, pusrutulis, kubas, cilin-
dras, stačiakampė prizmė, šešiakampė prizmė, trikampė 
prizmė, kvadratinė piramidė ir trikampė piramidė. Prista-
toma su naudojimo vadovu. 

96,00 €

Papildytos realybės marškinėliai

Papildytos realybės marškinėliai   – tai kitoks požiūris į mokslą, kuris leidžia 
tyrinėti žmogaus kūną ant … žmogaus kūno! Patraukliai sukurtos, realis-
tiškos 3D išraiškos atspindi kraujotakos, kvėpavimo ir virškinimo sistemas.

Programėlės pagalba netgi galėsite tiesiogiai stebėti animuotą savo širdies 
veiklą! Taip, tai įmanoma! Visa tai nemokamoje programoje, kuri tinka IOS ir 
Android operacinėms sistemoms ir veikia net 11 skirtingų kalbų.

Paprasčiausiai atsisiųskite nemokamą programėlę, apsivilkite papildytos 
realybės marškinėlius, nuskenuokite ir bakstelėkite ant ekrano, norėdami 
pasirinkti anatomijos sistemą. Programėlė taip pat veikia asmenukės 
režimu.

Papildytos realybės marškinėliai yra unikalaus dizaino ir pagaminti iš 100% 
medvilnės. Marškinėliai patogūs dėvėti, patvarūs bei skalbiami skalbimo 
mašinoje.

PR Marškinėliai Vaikai S

42,00 €

NAUJA!

Programėlė tinka vidutinės ir naujos kartos planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems įrenginiams, kuriuose 
naudojama IOS arba Android operacinė sistema. Norėdami įsitikinti, ar jūsų įrenginys yra suderinamas su progra-
ma, prieš atlikdami užsakymą atsisiųskite programėlę. 

Geometrinės figūros LER3208
NAUJA!

Žaidimas „Naujosios technologijos: atrask veiklų balansą“

Padeda vaikams nustatyti, kokia veikla jie dažniausiai užsiėmę, ir pagalvoti apie tai, kaip jie galimą jas subalan-
suoti. Šio žaidimo tikslas - informuoti vaikus apie riziką, susijusią su pernelyg didelės vienos veiklos vykdymu, 
kad jie galėtų sužinoti, kaip suderinti savo laisvalaikį su skirtingomis veiklomis, kokios alternatyvos vienai ar kitai 
veiklai. Padeda vaikams sužinoti apie laisvalaikio leidimo būdus ir kaip išvengti ilgalaikės sėdimos veiklos, per-
nelyg didelio naujų technologijų naudojimo ir socialinės izoliacijos. 8 Kategorijos: 1. Fizinė 2. Protinė 3. Sėdimoji 
4. Susijusi su technologijomis 5. Individuali veikla 6. Grupinė veikla 7.Ilgai trunkanti veikla 8. Trumpalaikė veikla.

Rinkinyje: 
8 šešiakampės kategorijų kortelės ir 42 šešiakampės veiklų kortelės. 

 38990A

37,50 €

NAUJA!

Akies modelis, 6 dalys

Klasikinis žmogaus akies modelis su labai tiksliais ir de-
taliais spalvingais komponentais. Modelis su nuimamu 
stoveliu.

Ugdymo sritys:
    pasaulio supratimas - anatomija ir sveikata;
    asmeninis tobulėjimas – PSHE (,,Personal, Social, 
Health and Economic education”).

Techninės savybės:
Dydis: 205 x 130 x 150 mm. 6 dalys. 63,70 €

03101C

NAUJA!

Torso modelis

11 dalių torso modelis ant stovelio. Komplekte yra kopi-
juojamas dalių raktas, idealus mokiniams sužinoti apie 
pagrindinius organus ir fizinį jų tarpusavio ryšį. 

Ugdymo sritys:
    pasaulio suvokimas – anatomija;
    asmeninis tobulėjimas – PSHE (,,Personal, Social,
      Health and Economic education”).

Techninės savybės:
dydis: 500 x 190 x 130 mm.

03011C

108,00 €

NAUJA!
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Žaidimas „Daugialypio intelekto 
iššūkiai”
Keletas įdomių iššūkių išsiugdyti kelių tipų intelektą ir 
suprasti kiekvieno žmogaus stipriąsias puses. Vieniems 
žmonės tam tikrose srityse geriau sekasi nei kitose ir 
pagal tai jie skiriasi tarpusavyje. Žaidimas yra įkvėptas 
Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorijos ir 
leidžia naudotis aštuoniais jo modelio siūlomais intel-
ekto tipais, taip pat padeda nustatyti, koks intelektas 
vyrauja kiekviename asmenyje. 

Rinkinyje:
64 kortelės su skirtingais intelekto tipais (9,2 x 9,2 cm);
8 gabumų dėlionės. 30,40 €

20005A

NAUJA!

Žaidimas „Užprogramuok robotą“
Programavimas be kompiuterio? Tai geriausias būdas pradėti! Pasuk rodyklę ir pastatyk robotą ant žaidimo len-
tos. Sužinok daugiau apie koordinates ir gauk pirmąsias programavimo sąvokas.
Bet kokia užduotis gali būti išskaidyta į mažesnius žingsnius. Kartu su draugais sukurk judėjimo seką ir suprask, 
kad tas pats tikslas gali būti pasiektas skirtingais būdais.

Ugdymo sritis:
    koordinačių nustatymas
    veiksmų seka
    loginis mąstymas
    problemos sprendimas
    komandinis mokymasis

Rinkinyje:
    žaidimo lenta (31,5 cm dydžio);
    57 kvadratinės kortelės (4,6 cm dydžio);
    12 kortelių su rodyklėmis;
    2 apvalios lentelės su rodyklėmis sukimui (10,5 cm skersmens);
    4 robotai su stoveliais. 

20521A

43,90 €

NAUJA!

Žaidimas „Euro–Domino“

Tai smagus būdas mokytis pažinti euro banknotus ir 
monetas.
Didelės domino detalės padeda vaikams susipažinti su 
pinigų skaičiavimo principais.

Rinkinyje:
28 dvipusės kortelės (13 x 6,5 cm dydžio);
15 žvaigždučių – monetų (4 cm skersmens). 

37,80 €

 30675A

NAUJA!

Priemonė žaismingam programavimo pagrindų mokymui-
si, sukurta vadovaujantis Montessori pedagogine meto-
dika. Programavimo mokymasis sujungiamas su žaidimu. 
Žaidžiant ugdomas loginis mąstymas ir priežasčių bei 
pasekmių suvokimas per kūrybiškumą.

Rinkinyje: robotukas „Kubiukas“, programavimo lenta, kili-
mėlis „Pasaulis“, istorijų knygelė (anglų ir lietuvių kalba), 
16 sekos ele-mentų. Prisijungimas per bluetooth. Papildo-
mai reikalinga: 6 AA maitinimo elementai.

Rinkinį galima papildyti įsigyjant skirtingų tematikų kili-
mėlių: „Didmiestis“, „Knibždanti pelkė“, „Kosmosas“, “Po-
liarinė ekspedicija“, „Senovės Egiptas“, „Žydrasis vande-
nynas“.

290,00 €

Programavimo robotukas 
„Kubiukas“ 001B

Kilimėlis „Knibždanti pelkė“  012A 44,30 € 

Kilimėlis „Didmiestis“ robotui 010A 44,30 € 

Kilimėlis „Kosmosas“  008A 44,30 € 

Kilimėlis „Poliarinė ekspedicija“ 011A 44,30 € 

Kilimėlis „Senovės Egiptas“ 007A 44,30 € 

Kilimėlis „Žydrasis vandenynas“ 009A 44,30 € 

Kilimėliai robotukui „Kubiukas“ 

3+
amžius

Jūs jau žaidėte žaidimą „Kodavimas rodykėmis“, todėl 
žinote, kaip koduojama rodyklėlėmis. Negana to, jau 
galite susikurti tikrą kodą, nes esate bandę  „Kodavi-
mas žingsneliais“. Dabar atėjo laikas įdomiam bitui ir jūs 
išmoksite paversti ilgą kodą trumpuoju. Taigi nerodote 
visų žingsnių, bet naudojate skaičių, kad parodytumėte, 
kiek žingsnių einama tam tikra kryptimi. Šis žaidimas pa-
darys jus tikru kodavimo profesionalu! 

Rinkinyje:
    2 žaidimų lentos 19 x 19 cm;
    1 dalyvis 19 x 19 cm su mediniu laikikliu;
    16 paveikslėlių kortelių 3,5 x 3,5 cm;
    20 kortelių su 3,5 x 3,5 cm rodyklėmis;
    16 kortelių su taškeliais 2 x 3,5 cm;
    1 medinės kortelės laikiklis;
    vartotojo vadovas.
(4-6 žaidėjams prekės kodas 245.0005 )

69,20 €

Kodavimas taškeliais (3 lygis) 299.0011
NAUJA!
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Magnetinių kilimėlių rinkinys „SET TRIO PRO“

TUKLUK gamintojo magnetiniai kilmėliai skatina vaikus pažinti aplinkinį pasaulį ir suvokti pagrindinių formų prin-
cipus - į savo kūrybos erdvę įtraukti erdvines ir geometrines figūras. Nuostabu matyti, kaip vaikai eksperimen-
tuoja ir tuo džiaugiasi.

Rinkinyje: 32 kilimėliai: 10 didelių trikampių, 14 mažų trikampių ir 8 kvadratai.

Techninės savybės:
didžiojo trikampio kraštinės ilgis 100cm.;
mažojo trikampio ir kvadrato kraštinės ilgis 50cm.;
kilimėlių storis - 5 cm.

Nuimamas užvalkalas atsparus ugniai ir plaunamas 60 ° C temperatūroje, greitai ir lengvai 
valomas dėl higieniškos PU dangos. Sertifikatai: Ökotex Standard 100, BS7175, CRIB 5, 
ASTM G21-96. Patentuotos magnetinės (neodimio) jungtys užtikrina tinkamą formos 
stabilių ir kilimėlių sujungimą.

SETTRIOPRO

2499,00 €

NAUJA!

Laisvalaikio pramogų rinkinys

Rinkinyje:    

     12 vnt. 10 cm pagalvėlių su polistirolo rutuliukais 
     6 vnt. apyrankių 
     6 vnt. 22 cm žaidimo aikštelių rutulių 
     6 vnt. 10 cm vilnos kamuoliukų 
     6 vnt. 23 cm skraidančių lėkščių
     6 vnt. žaidimo rinkinių su samteliais ir kamuoliukais
     6 vnt. lazdelių su juosta
     6 vnt. 61 x 91 cm dydžio tinklinių kamuolių krepšių
     oficialaus dydžio krepšinio kamuolys
     penkto dydžio amerikietiško futbolo kamuolys
     oficialaus dydžio futbolo ir 
       tinklinio kamuoliai
     parašiutas

50478

532,90 €

Vakuuminio formavimo prietaisas MAYKU FormBox 

Mayku „FormBox“ vakuuminio formavimo prietaisas gali būti naudojamas STEAM ugdyme ir kūrybinėms užduotims 
su vaikais nuo 7 metų amžiaus.

Dėl nedidelių gabaritų, lengvo transportavimo ir paprastai naudojamo dizaino prietaisas idealiai tinka kaip mokymų 
priemonė, apimanti platų temų sąrašą.

Pagrindinės ugdymo įstaigos: pradinės mokyklos, mokyklų FabLab dirbtuvėms (atviros techninės kūrybinės FabLab 
dirbtuvės), aukštosios mokyklos, kolegijos, universitetai, kūrybos erdvės, jaunimo grupės ir bendruomenių projektai.    

Rinkinį Mayku FormBox sudaro: 20 skaidrių liejiniiams, 20 baltos formos lapų, trys pradiniai projektai, vienas kilo-

MaykuFormBox

845,00 €

NAUJA!

Magnetinių kilimėlių rinkinys ,,SET UNO PRO”

Formų kraštinės ilgis 50cm.
Kilimėlių storis - 5 cm.
Skirta vaikams nuo 3 metų.

Nuimamas užvalkalas atsparus ugniai ir plaunamas 60 ° C temperatūroje, gre-
itai ir lengvai valomas dėl higieniškos PU dangos. Sertifikatai: Ökotex Standard 
100, BS7175, CRIB 5, ASTM G21-96

Patentuotos magnetinės (neodimio) jungtys užtikrina tinkamą formos 
stabilių ir kilimėlių sujungimą.
Minimalus užsakomas kiekis -3 rinkiniai.

Žaisdami vaikai:
    mokosi derinti geometrines formas;
    įgauna fizikos, architektūros, inžinerijos pagrindų;
    lavina trimatę vaizduotę;
    ugdo koncentraciją;
    vysto loginį mąstymą;
    mokosi bendradarbiauti;
    konstruodami aktyviai juda.

SETUNOPRO

499,00 €

NAUJA!

TUKLUK gamintojo magnetiniai kilmėliai skatina vaikus pažinti aplinkinį pasaulį 
ir suvokti pagrindinių formų principus - į savo kūrybos erdvę įtraukti erdvines 
ir geometrines figūras. Nuostabu matyti, kaip vaikai eksperimentuoja ir tuo 
džiaugiasi.

Rinkinyje: 9 kilimėliai: 5 dideli trikampiai ir 4 maži trikampiai. 

gramas liejimo medžiagos, „Mayku“ 2 metų pratęsta garantija, universalus 
vakuuminis adapteris, kištukas, veiklų aprašymai.

„FormBox“ pavers jūsų klasę kūrybiškumo tvirtove. Suteikiant mokiniams prak-
tinę STEAM ugdymo patirtį, „FormBox“ jums padės: 

    mokyti naujovių ir verslumo;
    sudėtingas idėjas paversti aiškesnėmis;
    ugdyti pasitikėjimą savimi;
    skatinti bendradarbiavimą;
    didinti motyvaciją.

Rinkinį galite naudoti:

    darželiuose, viešbučiuose, mokyklose, bibliotekose ir 
       daugelį kitų įstaigų vaikų žaidimų ir poilsio erdvėse;
     specialiųjų poreikių vaikų įgūdžių formavimo
       užsiėmimuose;
     edukaciniuose užsiėmimuose.
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Plūduriavimo ir skendimo eksperimentų rinkinys

Šis rinkinys leidžia vaikams stebėti svarbiausius plūduriavimo ir skendimo reiškinius.       
   

Eksperimentų temos: Kodėl skęsta laivai? Iš ko daromi laivai ir valtys? Skirtingų medžiagų palyginimas: kodėl 
vienos skęsta, kitos plūduriuoja ir kt.

Rinkinyje: priemonės 14 darbo vietų ir 19 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

630,10 €

31900

Pradinės chemijos rinkinys

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu mokiniai galės atlik-
ti  įvairių skirtingų medžiagų tirpumo vandenyje ir kituo-
se skysčiuose tyrimus.        
                                                            

Eksperimentų temos:  tirpumas vandenyje, atbulinės ei-
gos tirpinimo procesas per kristalizaciją, pokyčių ir klampu-
mo tyrimai, dujų susiformavimo procesas vandenyje ir kt.                                                                              

Rinkinyje: priemonės darbui net su 
6 grupėmis ir 10 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. 838,80 €

90350 Magnetų ir kompasų rinkinys

Eksperimentuodami vaikai sužinos apie magnetų savy-
bes, išmoks nustatyti Šiaurės ir Pietų polius. Taip pat 
sužinos apie kompasų rūšis ir patys galės susimontuoti 
savo kompasą bei jį panaudoti.

Eksperimentų temos: magnetai ir geležis, magnetų 
rūšys, magnetinė jėga, kaip pasidaryti magnetą, 
kompasai ir jų rūšys ir kt.

Rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms 
ir 24 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 754,90 €

31756

                                                    GAMTA IR žMOGuS

                                                              GEOGRAfIJA

                                                                    BIOLOGIJA

                                                                              FIzIKA

                                                                           CHEMIJA

                                 LABORATORINIAI REIKMENYS
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Pradinis optikos eksperimentų rinkinys

Su šiuo rinkiniu vakai galės plačiai tyrinėti optikos reiškinius. Jie ras atsakymus ar gali šviesa užeiti už kampo, ar yra 
spalvotų šešėlių, kodėl naktį yra tamsu ir į daugelį kitų jiems įdomių klausimų!

Eksperimentų temos: žmogaus akys, stebėjimo laukas, matymas tamsoje, optinės iliuzijos, atspindžiai, šešėliai ir 
jų žaidimas, spalvos ir kt.

Rinkinyje: priemonės 22 darbo vietoms ir 14 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

776,80 €

31749

Šviesos ir šešėlių eksperimentų rinkinys

Rinkinys, tinkantis pirmajai pažinčiai su paprastais optiniais reiškiniais.  

Eksperimentų temos: dienos šviesa ir nakties apšvietimas, objektai skleidžiantys šviesą, šviesos šaltiniai praeityje 
ir dabar, kada susidaro šešėlis ir kodėl jis juda, saulės laikrodžio sukonstravimas, šviesos atspindys, veidrodžiai ir 
veidrodžių vaizdai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių, eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

518,70 €

31748

Šilumos eksperimentų rinkinys

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai sužinos, kas yra termometras ir kaip jis veikia bei tyrinės garavimo ir 
kondensacijos procesus.

Eksperimentų temos: termometras ir jo funkcijos, vandens šildymas ir šaldymas, Celcijaus skalė, skysčio virtimas 
garais, vandens garavimas ir išgarinimas, vandens ciklas, ar galima dujas paversti skysčiu ir kt.

Rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių ir 13 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

641,70 €

31799

Eksperimentų rinkinys „Svarstyklės ir pusiausvyra“

Eksperimentų rinkinys apie pagrindinius pusiausvyros dėsnius ir naudojimąsi įvairiomis svarstyklėmis. 

Eksperimentų temos: pusiausvyros dėsniai, bendroji matavimo sistema ir jos privalumai, skirtingų svarstyklių 
veikimas, skaičiavimai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių arba 30 mokinių, ne mažiau kaip 7 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

831,70 €

31780

GAMTA IR žMOGuS 1
2 - 6
klasei

2 - 6
klasei

2 - 6
klasei

2 - 6
klasei
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Vandens tiekimo ir valymo eksperimentų rinkinys

Vanduo yra gyvybiškai svarbus gyvūnų, augalų bei mūsų gyvenime. Eksperimentai padės vaikams suprasti van-
dens ciklą: iš kur vanduo yra kilęs,  kaip jis pasiskirsto, kur ir kaip naudojamas ir kaip jis vėl sugrįžta atgal į ciklą.     

Eksperimentų temos: vandens skvarba dirvožemyje, smėlio ir žvyro filtrai vandens valymui, užteršto vandens 
poveikis augalijai, mechaniniai vandens valymo etapai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms ir 22 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.    
454,00 €

31802

Elektros grandinės

Šis rinkinys padeda paaiškinti kaip naudojama elektros energija šviesos, šilumos gamybai ir judėjimui. Vaikai taip 
pat sužinos, kad elektra gali tekėti  tik tam tikromis sąlygomis.

Eksperimentų temos: atviros ir uždaros grandinės, nuoseklios ir lygiagrečios jungtys, elektrai laidžios ir nelaidžios 
medžiagos, elektros srovės grėsmės, kaip elektra atkeliauja į namus.

Rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 27 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
627,90 €

31772

Vėjo ir orų stotelė

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai išmoks atpažinti ir išmatuoti įvairius vėjo ir oro reiškinius, skaityti ir 
naudotis įvairiais orų simboliais, kurie yra naudojami oficialiose orų prognozėse.   
                                     

Eksperimentų temos:  temperatūros matavimas, kas yra krituliai ir kaip juos matuoti, debesuotumas, vėjo kryptis 
ir stiprumas, orų prognozės, stebėjimas  ir kt.

Rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 25 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

838,70 €

8959

Vandens tiekimo 
demonstracinis rinkinys
Šis demonstracinis rinkinys leis suvokti, kaip veikia van-
dens tiekimo sistema, kokie elementai joje yra ir kas yra 
labai svarbu, kokia vandens bokšto funkcija ir jo, kaip 
rezervuaro, panaudojimas. 

Rinkinyje: priemonės demonstracijai.

719,90 €

8231
Vandens, oro ir dirvožemio 
tyrimo rinkinys  „EcoLabBox“
EcoLabBox suteikia galimybę mokiniams atlikti vandens, 
oro ir dirvožemio tyrimus tiesiog gamtoje.   
  

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau kaip 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

272,20 €

537557

2 - 6
klasei
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Universalus gamtos mokslų 
eksperimentų rinkinys 
Šis rinkinys leidžia dviems ar trims vaikų grupėms atlikti 
įvairius gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  gali
naudoti jį demonstracijai.      

Eksperimentų temos: jėga, energija, vanduo, elektros 
srovė, magnetizmas, oras ir garsas, šviesa, šiluma, auga-
lija ir kt.

Rinkinyje: priemonės 3 darbo grupėms, 
101 eksperimento aprašai lietuvių kalba. 591,00 €

16300
Mechanizmų ir važiuoklių 
modelių rinkinys
Šis rinkinys yra ideali demonstracinė priemonė, kuria 
paprastai ir aiškiai mokytojas galės parodyti modelių 
dizaino ir funkcijų ypatybes. Modeliai surinkti ant at-
skirų plastikinių pagrindų ir gali būti naudojami iš karto 
be papildomų priedų.                                                                                                                

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
11 modelių ir jų funkcijų aprašai 
lietuvių kalba.

446,70 €

65500

Skirtingų transporto priemonių konstravimo rinkinys 

Su šiuo rinkiniu lengvai galima sukonstruoti įvairias transporto priemones, modelius, aparatus - tokiu būdu su-
pažindinant vaikus su technikos pasauliu. Detalumas leidžia atkurti pilną modelių veikimą. Transporto priemones 
galima paleisti naudojant įdomias alternatyvias judėjimo sistemas, tokias kaip spyruoklės strypai, guminės juos-
tos, burės ar balionai.

Rinkinyje: priemonės 6 grupėms ir 40 modelių aprašai lietuvių kalba. 

1103,70 €

64433

Garso eksperimentų rinkinys

Šis rinkinys gali būti naudojamas pamokose kalbant apie fizines garso savybes, taip pat muzikos ir kalbų pamokose. 
Vaikai išmoks klasifikuoti garsus ir triukšmus bei juos įvardinti, mokysis atskirti panašius garsus.

Eksperimentų temos: garsų pažinimas, garso greitis, garso perdavimas, garsų tonų pažinimas, vibracijų pamaty-
mas, išgirdimas ir pajautimas ir kt. 

Rinkinyje: priemonės 25 darbo grupėms ir 24 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: vienas ar du CD grotuvai. 803,50 €

31720

Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 

Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus.

Eksperimentų temos: oro jėgos ir tūris, vandens išgavimas, užterštumas, elektra, šiluma, magnetai ir kompasai, 
garsas, chemija, šviesa ir šešėliai, balansas, biologija, zoologija, botanika, žmogaus biologija.

Rinkinyje: priemonės 2 - 3 darbo grupėms ir 77 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

670,70 €

31500

2 - 6
klasei

2 - 8
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Mechanikos mini rinkinys

Rinkinys skirtas pagrindiniams mechanikos eksperimen-
tams atlikti.  Jį sudaro įvairios priemonės mechanikos eks-
perimentams atlikti, pavyzdžiui: dinamometras, skrie-
mulys, svoriai su kabliukais ir t.t.                                                                                                                       

Eksperimentų temos: jėgos poveikis, gravitacija ir jos 
matavimas, trinties jėga, skriemuliai, svirtys ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16100

168,90 €

2 - 8
klasei

Oro ir vandens eksperimentų mini 
rinkinys
Šis vandens ir oro rinkinys yra skirtas oro ir vandens eks-
perimentams atlikti. Jį sudaro 20 skirtingų priemonių.

Eksperimentų temos: vanduo gali išstumti orą, vanduo 
prieš orą, hidraulinis cilindro principas, vandens lygis, 
vanduo turi jėgos, U formos manometro principas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
27 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16102

117,20 €

2 - 8
klasei

Šilumos eksperimentų mini rinkinys

Su rinkinyje esančiomis priemonėmis (degikliu, žva-
kėmis, termometru, bimetalinėmis, juostelėmis, 
dažais, kapiliarais, stiklo vamzdeliais, guminiais 
kamščiais, Erlenmejerio kolbomis ir kt.)  vaikai galės 
tyrinėti šilumą.

Eksperimentų temos: kas yra termometras ir kaip jis 
veikia, šilumos sklidimas, metalo deformacija veikiant ši-
lumai, kondensacija ir garavimas, šilumos laidumas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei,
10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16106

148,40 €

2 - 8
klasei

Garso eksperimentų mini rinkinys

Su šiame rinkinyje esančia įranga (garso dėžė, kamer-
tonas, mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, 
spyruoklinio plieno juostelės ir kt.), vaikai galės atlikti 
pagrindinius akustinius ir garso eksperimentus. 

Eksperimentų temos: kas yra garsas,  ar galima pamaty-
ti garsą, kaip garsas perduodamas, aukšti ir žemi tonai, 
akustika, skambantis oras ir kt.                                                                                        

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16104

75,90 €

2 - 8
klasei

Optikos mini rinkinys

Su rinkinyje esančiomis skirtingomis priemonėmis 
(optinis pagrindas, lempa su atrama, baterijos, dia-
fragma, išgaubti lęšiai ir kt.) vaikai galės atlikti pagrin-
dinius optikos eksperimentus.

Eksperimentų temos: šviesos plėtimasis, šešėlis, atspin-
dys ir refrakcija, lęšiai ir kamera, mikroskopas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16110

166,00 €

Magnetizmo/Elektrostatikos mini 
rinkinys
Su rinkinyje esančiomis priemonėmis (kompasas, kor-
telės, magnetinės adatos, magnetai, geležies drožlės, 
maži automobiliai, zondų rinkinys, švytuoklės ir kt.) 
vaikai galės tyrinėti magnetizmą ir elektrostatiką.

Eksperimentų temos: magnetinės jėgos, ar gali magnetas 
plaukti, magnetinis laukas, elektroskopo modelis ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
17 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16115

112,10 €

Biologijos eksperimentų 
mini rinkinys
Rinkinys skirtas biologijos eksperimentams atlikti. Tyri-
nėdami vaikai išmoks apie mus supančią augaliją ir 
gyvūniją, daryti herbariumus ir skaidres mikroskopui.                                                                                                                   

Eksperimentų temos: gėlių ir kitų augalų dalių presavi-
mas, lapų formų skirtumų identifikavimas, augalų augi-
mo stebėjimas ir kt.                                       

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16180

84,00 €

2 - 8
klasei

2 - 8
klasei

2 - 8
klasei

16120

209,60 €

Elektros eksperimentų mini rinkinys

Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams 
atlikti. Komplekte rasite daug įvairių pagalbinių prie-
monių pvz. akumuliatorių, žibintų, vielos, kištukų, ir tt.

Eksperimentų temos: elektros grandinės, elektros laid-
ininkai, lygiagretus laidininkų jungimas, šilumos ir mag-
netinis poveikiai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
11 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

2 - 8
klasei
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Eksperimentų rinkinys „Elektra ir 
magnetizmas kasdienybėje“

Šis rinkinys yra skirtas atlikti mokslinius eksperimentus, 
susijusius su elektros procesais ir magnetizmu.

Eksperimentų temos: elektros krūvis ir poveikis, laidu-
mas, elektros grandinės, lempos, magnetai, magnetiz-
mo efektas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
23 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22006

564,30 €

5 - 8
klasei

Eksperimentų rinkinys „Medžiagos 
kasdienybėje“

Šu šiuo rinkiniu mokiniai galės atlikti eksperimentus  
apie mus kasdien supančias skirtingas medžiagas.

Eksperimentų temos: įvairių medžiagų savybės, me-
džiagų mišiniai ir būsenos pokyčiai.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 38 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22005

604,80 €

5 - 8
klasei

Eksperimentų rinkinys „Saulė, 
šiluma, oras“

Šis universalus rinkinys yra skirtas integruotam moky-
muisi apie oro ir šiluminius procesus. 

Eksperimentų temos: oras (kas yra oras, oro gebėjimas 
kaupti energiją, oro slėgis ir jo matavimas ir kt.), šiluma 
(šilumos cirkuliacija, šilumos energija, šilumos gebėji-
mas paveikti medžiagas) ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 29 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

22009

430,60 €

5 - 8
klasei

Eksperimentų rinkinys „Mano 
kūnas, mano sveikata“
Rinkinys skirtas paprastiems moksliniams eksperimen-
tams atlikti apie uoslės ir skonio receptorius.

Eksperimentų temos: liežuvio skonio receptoriai, pojū-
tis ir suvokimas, judėjimas, uoslė, mityba ir virškinimas.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

296,80 €

220145 - 8
klasei

Mikro pasaulio tyrinėjimo 
rinkinys
Šis rinkinys skirtas tyrinėti mikro pasaulio objektus ir 
mokytis paruošti preparatus.          

Eksperimentų temos: tyrimai mikroskopu (plaukų, 
plunksnos, vabzdžių, žiedadulkių, ląstelių ir kt.) ir didi-
namuoju stiklu.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
20 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Reikalingas papildomas mikroskopas. 195,30 €

22012

5 - 8
klasei

Eksperimentų rinkinys „Ką Tu jauti, matai ir girdi“

Šis integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra skirtas atlikti paprastus eksperimentus su trimis iš pen-
kių pojūčių - lytėjimu, klausa ir rega.

Eksperimentų temos: ką tu matai (šviesos plitimas ir spinduliai, tamsa ir šešėliai, šviesos deformacija ir kt.), ką 
girdi (garso bangos, garso judėjimas ir kt.), ką jauti (odos jautrumas, lytėjimas, jutiminė šiluma ir kt.).

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 28 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: matinimo blokelis.

539,30 €

22018

5 - 8
klasei

Eksperimentų rinkinys „Jėga ir judėjimas gamtoje ir 
technologijose“
Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra skirtas atlikti nesudėtingus ek-
sperimentus susijusius su jėga ir judėjimu. 

Eksperimentų temos: tempimo, lenkimo, gniuždymo, trinties jėga, svertai, inercija, 
vilkimas ir kėlimas, lėtas, greitas ir tolygus judėjimas, pagreitis ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 16 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

22021

489,20 €

5 - 8
klasei
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Eksperimentų rinkinys „Augalai, gyvūnai, aplinka“

Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys augalų struktūros ir augimo procesų, vandens ir dirvožemio 
tyrinėjimui. 

Eksperimentų temos: augalų struktūra ir augimas (gėlės tyrinėjimas, vandens įsisavinimas ir apytaka, daigumo 
stebėjimas), vanduo (kokybės nustatymas, temperatūros matavimai, drumstumo tyrimas), dirvožemis (tipai, hu-
muso, pH, kalkių kiekis).

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
508,40 €

22024

5 - 8
klasei

GAMTA IR žMOGuS 1

141,00 €

Ši vandens laboratorija yra skirta greitiems vandens tyrimams atlikti ir nustatyti 
svarbiausius vandens pa-rametrus.
Medžiagų užtenka 50 – 60 matavimų.

Parametrai:
      amonis: 0,2 - 3 mg/L NH4+
      kietumas: 1 lašas = 1 °d
      nitratai: 1 - 90 mg/L NO3-
      nitritai: 0,02 - 0,5 mg/L NO2-
      pH: 4,0 - 9,0
      fosfatai: 0,5 - 
      15 mg/L PO43-

828,90 €

Vandens tyrimo laboratorija 890700

MudWatt: Klasės rinkinys MUDWATT

„Mudwatt“ visiškai nauju būdu įtraukia vaikus į STEAM, naudodamas energiją generuojančių bakterijų, gyve-
nančių dirvožemyje, galią!
Vaikai eksperimentuoja su įvairių tipų dirvožemiu (ir maistu iš šaldytuvo), kad maksimaliai padidintų gen-
eruojamą energiją . Programėlė „MudWatt Explorer App“ leidžia vaikams išmatuoti galią, stebėti MudWatt 
bakterijų augimą ir tyrinėti nuostabią mokomąją komiksų knygą!
Mikrobiologija, energetika, chemija, fizika ir aplinkos inžinerija – visa tai viename rinkinyje!
Sužinokite, kaip veikia MudWatt.

Vandens ciklo modelis

Tegul lyja klasėje! Ši įranga leidžia 
mokiniams suprasti vandens 
ciklą: garavimą, kondensaciją ir 
infiltraciją.

Matmenys: 42 x 30 x 12 cm.

797000

165,10 €

Skirtas išmatuoti druskų kiekį g/l. 
Temperatūros diapazonas: 8 - 36 °C, 
druskos kiekio matavimo 
diapazonas 0 - 40 g/L.

Druskingumo matuoklis 545916

78,60 €

Barometras

Aneroidinis barometras, tinkamas 
naudoti patalpose ir lauke.

Skalė: 710 - 810 mmHg ir 940 - 
1080 hPa. 
Diametras: 
72 mm.

177110 Akmenų ir nuosėdinių 
uolienų rinkinys

Šiame rinkinyje yra 24 vienetai 
įvairių rūšių akmenų, smiltainių, 
skalūnų ir klinčių.

768031

11,50 € 119,30 €

Psichrometras

Labai tiksli priemonė, skirta san-
tykinei drėgmei ir temperatūrai 
matuoti. 

Naudojimas: reikia užpildyti demi-
neraliniu (bedruskiu) vandeniu kas 
3 mėnesius, nepatartina kabinti 
skersvėjyje.

185610

8,60 €

Delninis elektroninis anemomet-
ras su temperatūros jutikliu. 
Temperatūros matavimo diapa-
zonas: nuo -10 iki +45 °C , ± 2 °C. 
Vėjo stiprumo matavimo diapazo-
nas: nuo 0 iki 30 m/s, ± 5%. Nau-
dojamas su 1 CR2032 baterija.

Anemometras 187525

18,90 €

Veiklos trukmė:
„MudWatt“ paruošimo laikas: 30 –45 min.
„MudWatt“ augimo matavimas: kartą per dieną 
2 savaites
Duomenų analizė: 30 minučių
Mirksėjimas: gali trukti dešimtmečius!

„Klasės rinkinys“ rinkinyje:
      10 pilnų „MudWatt“ klasikinių rinkinių (10 anodų, 
10 katodų, 10 indų su dangteliu, 10 mikroshemų su 
LED, 3 skaitmeniniai laikrodžiai);
      10 porų jungiamųjų laidų („MudWatts“ 
       sujungimui);
      10 20 puslapių edukacinių/mokomųjų knygelių;
      10 porų juodų nitrilo pirštinių;
      „Mudwatt Explorer“ programa (atsisiunčiama 
       iš „iTunes“ ir „Google Play“).

NAUJA!
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Mini planetariumas 
Mokomasis rinkinys skirtas saulės sistemos demonstracijai. Modelyje plane-
tos yra judančios ir sukasi aplink Saulę, o mėnulis sukasi apie žemę.

Saulės diametras: 3,8 cm, maksimalus orbitos spindulys: 19 cm. 

Rinkinyje: 8 planetos ir mėnulio orbita, speciali į saulę 
įmontuota lemputė. 

Papildomai reikalingos baterijos.

560030

46,40 €

Gamta ir žmogus startinis rinkinys Go Direct®

Paverskite bet kurį telefoną, planšetinį ar standartinį kompiuterį belaide gamtos mokslų laboratorija! Su komplekte 
esančiais jutikliais galima atlikti pagrindinius biologijos eksperimentus. Jutikliai jungiasi tiesiogiai per Bluetooth arba 
USB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be jokio papildomo duomenų surinkimo modulio. Jutiklių duomenų 
rinkimui naudojama nemokama analizės programa lietuvių kalba.

Rinkinyje:
1. Go Direct® Temperatūros jutiklis 
    Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C . 
    Tikslumas: ±0.3°C.

2. Go Direct®  Širdies ritmo jutiklis

3. Go Direct® Dujų slėgio jutiklis
    Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 400 kPa.
    Rezoliucija: 0,03 kPa. 
    Tikslumas: ± 3 kPA. Vidinis tūris: 0,8 ml.
    Didžiausias slėgis, kurį jutiklis gali toleruoti
    be žalos: 450 kPa.

GDP-BIO-ST

929,30 €

4. Go Direct® CO2 dujų jutiklis
    Matavimo diapazonas: 0 -100 000 ppm
    Tikslumas:
        nuo 0 iki 1000 ppm: ± 100 ppm
        nuo 1 000 iki 10 000 ppm: ± 5% skaitymo + 100 ppm
        nuo 10 000 ppm iki 50 000 ppm: ± 10% rodmenų
        nuo 50 000-100 000 ppm: ± 15% rodmenų
    Rezoliucija: 1 ppm CO2
    Temperatūros daviklis - tikslumas: ± 0,5 ° C.

Go Direct® Temperatūros jutiklis GDX-TMP

Go Direct® PH jutiklis GDX-PH

Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis GDX-LC

Go Direct® Nitratų jutiklis 

Go Direct® CO2 jutiklis

GDX-NO3

GDX-CO2

GW-HRGo Direct® Širdies ritmo jutiklis

GEOGRAfIJA 2
Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai išmoks atpažinti ir išmatuo-
ti įvairius vėjo ir oro reiškinius, skaityti ir naudotis įvairiais orų simboliais, 
kurie yra naudojami oficialiose orų prognozėse.

Eksperimentų temos:  temperatūros matavimas, kas yra krituliai ir kaip juos 
matuoti, debesuotumas, vėjo kryptis ir stiprumas, orų prognozės, stebėji-
mas  ir kt.

Rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 25 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 838,70 €

Unikalus trimatis mokomasis modelis, skirtas vaizdžiai 
pademonstruoti žemės ir mėnulio judėjimą.          

Pagrindinės temos:  žemė kosmose kaip giroskopas, die-
na ir naktis įvairiuose platumose, tropikai, metų laikai, 
mėnulio fazės, užtemimai, potvyniai, geostacionarūs 
palydovai ir kt.                                                                           

Rinkinyje: priemonės demonstracijai,
pamokų aprašymai 13 temų.

Žemės ir mėnulio judėjimo demonstracinis modelis Tellurium N 31121

989,80 €

Vandens, oro ir dirvožemio tyrimo rinkinys 
„EcoLabBox“

EcoLabBox suteikia galimybę mokiniams atlikti vandens, oro ir dirvožemio 
tyrimus tiesiog gamtoje.  
  

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau 
kaip 15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

537557

272,20 €

Vandens tyrimo laboratorija

Ši vandens laboratorija yra skirta greitiems vandens tyrimams atlikti ir nustatyti 
svarbiausius vandens parametrus.
Medžiagų užtenka 50 – 60 matavimų.
Parametrai:
      amonis: 0,2 - 3 mg/L NH4+
      kietumas: 1 lašas = 1 °d
      nitratai: 1 - 90 mg/L NO3-
      nitritai: 0,02 - 0,5 mg/L NO2-
      pH: 4,0 - 9,0
      fosfatai: 0,5 - 15 mg/L PO43-

890700

141,00 €

Vėjo ir orų stotelė 89592 - 6
klasei

2 - 10
klasei

2 - 12
klasei
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Planetariumas

Trimatis Saulės sistemos modelis su aštuoniomis planetomis, 
kuris padeda mokiniams suprasti santykinius dydžius, atstu-
mus, spalvas ir greitį planetų, orbituojančių aplink Saulę.

Aukštis: 32 cm. 
Išorinės orbitos skersmuo: 100 cm.

560020

297,00 €

2 - 8
klasei

Moso kietumo skalė

Moso kietumo skalę atitinkančių mineralų rinkinys. 
Kietumo skalė: 1-10. Dešimto lygio mineralo pozicijo-
je vietoj deimanto - dirbtinis deimantas.

Rinkinyje:
       talkas;
       gipsas;
       kalcis;
       flouras;
       apatitas;
       ortoklazas;
       kvarcas;
       topazas;
       korundas;
       dirbtinis deimantas. 43,10 €

1018488

Kišeninis kompasas

Kompasas stabiliame korpuse, mažos trinties adatos 
guoliukas, įskaitant kompaso kortelę ir kampo skalę.
Mastelio padalijimas: 2 °
Skersmuo: apytiksliai 45 mm 

 1003093

5,70 €

NAUJA!

Trijų vulkaninių akmenų 
rinkinys

Rinkinyje: trys maži krepšeliai, kiekviename yra skirtin-
go tipo akmenys: lavos, obsidiano ir pemzos. Kiekvieno 
tipo akmens yra po 10 gabalėlių.

1018462

54,90 €

NAUJA!

NAUJA!

Vidurio Atlanto kalnagūbris

Modelis atvaizduoja S formos vulkaninių kalnų sritis susidar-
iusias dėl tektoninių pasikeitimų Atlanto vandenyne.

Techninės savybės:
       mastelis: 1:320.000.000
       medžiaga: PVC (polivinilchloridas)
       matmenys: 64 x 48 x 8 cm3
Svoris: 6.5 kg 444,20 €

1017594
NAUJA!

Naftos ir pH juostelės 
bandymams
Skirti bandymams: naftos vandenyje ar dirvožemyje 
ir angliavandenilių, ypač kure (dyzelio) ar variklinėje 
alyvoje. Net jei tiriamas vanduo yra natūralios spalvos, 
bandymų lapeliai parodys ir mažiausią naftos turinį. 
Techninės savybės: 
Dėžutėje 100 lapelių (20 x 70 mm.) 
Matmenys: 8 x 5 x 2,5 cm.; svoris: 0,07 kg.

1003783

58,00 €

NAUJA!

Magnetinio lauko indikatorius

Magnetas su skirtingomis spalvomis pažymėtais poliais, 
kuris gali laisvai suktis erdvėje, skirtas magnetin-
iam laukui atvaizduoti. Speciali sukimosi ašis leidžia 
magnetui laisvai judėti erdvėje. Rankena pagalminta 
iš plastiko, siekiant sumažinti betkokia galima įtaką 
magnetiniam laukui.
Techninės savybės:
Magneto matmenys: 25 x 3 x 3 mm;
Rankenos ilgis: ~ 95 mm..

1003555

70,80 €

NAUJA!

Mineralų kolekcija (24 vnt.)

Kolekcijoje yra mineralai iš 10 klasių: elementų, sulfidų, halogenidų, ok-
sidų, karbonatų, boratai, sulfatai, silikatai, fosfatai, organinių junginių.

Rinkinyje:
       elementai: grafitas, siera;
       sulfidai: bornonitas, galenitas, piritas;
       halogenidai: fluoras, halitas;
       oksidai: hematitas, kvarcas, rutilinis;
       karbonatai: kalcitas, dolomitas;
       boratai: ludvigitas;
       sulfatai: baritas, kolestinas, gipsas;
       silikatai, arsenatai, vanadatai: apatitas, vanaditas;
       fosfatai, germanatai: aktinolitas, amazonitas, 
        maskovitas, sodalitas;
       organiniai junginiai: kopalas. 130,40 €

1018444
NAUJA!
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28,30 €104,00 €

Reljefinis gaublys

Dvigubo vaizdo žemėlapis su 3D 
reljefu žyminčiu kalnuotas sritis. 
Kai gaublys apšviestas matomas 
fizinis žemėlapis, kai apšvietimas 
išjungtas - dabartinis politinis 
išsidėstymas su vastybių ribomis. 
Žymėjimai anglų kalba.

Matmenys: skersmuo: 30 cm,
aukštis (su stovu): 43 cm. 

1018440 Fosilijų rinkinys 

Rinkinyje yra 10 skirtingų fosilijų ir žemės raidos 
etapų apžvalga. 

1021243

Barometras 177111

15,20 €

Aneroidinis barometras, tin-
kamas naudoti patalpose ir 
lauke.

Skalė: 705 - 800 mmHg ir 
940 - 1060 mPa.
Diametras: 95 mm.

Labai tiksli priemonė, skirta 
santykinei drėgmei ir tem-
peratūrai matuoti. 

Naudojimas: Reikia užpildy-
ti demineraliniu (bedruskiu) 
vandeniu kas 3 mėnesius, 
nepatartina kabinti skersvėjyje.

Psichrometras 185610

8,60 €

Šios belaidės oro stebėjimo stoties matavimo diapazonas yra iki 300 metrų, o 
esant kliūčiai - iki 60 - 120 m. Duomenys rodomi skydelyje, bet taip pat gali būti 
perkeliami į kompiuterį (reikia  papildomo “Weatherlink” elemento).

Rinkinyje: pagrindinis prietaisas su maitinimo bloku, oro stebėjimo stočių jutik-
liai su lietaus kolektoriumi, temperatūros ir drėgmės jutikliai,
anemometras vėjo krypties ir greičio matavimui bei 
montavimo įranga. 1320,90 €

Belaidė orų stebėjimo stotelė 185740

Akmenų ir nuosėdinių 
uolienų rinkinys

Šiame rinkinyje yra 24 vienetai 
įvairių rūšių akmenų, smiltainių, 
skalūnų ir klinčių.

768031

119,30 €

Vandens ciklo modelis

Tegul lyja klasėje! Ši įranga leidžia 
mokiniams suprasti vandens 
ciklą: garavimą, kondensaciją ir 
infiltraciją.

Matmenys: 42 x 30 x 12 cm.

797000

165,10 €

Skaitmeninis anemometras

Tiesioginiai vėjo greičio 
matavimai (kph, m/s, 
mazgai arba pėdos/min) 
fiksuojami 2,5 karto per se-
kundę. 
Matavimo diapazonas ir skir-
iamoji geba: 0,8-30 m / s, +/- 
0,1 m / m/s

187605

122,70 €

54,50 €

Dirvožemio termometras

Temperatūros matavimo 
diapazonas: -20 – +60 ˚C. 
Zondo ilgis - 20 cm. 

061520

Geologijos rinkinys 
eksperimentams lauke

Rinkinyje yra priemonės, 
reikalingos skirtingų mine-
ralų ir uolų tyrinėjimui: 
porceliano plokštelės, 
stiklo plokštelės, vario 
monetos, magnetai, didi-
namieji stiklai ir lašintu-
vo buteliukas vandenilio 

768280

29,60 €

Povandeninio vulkano mode-
lis. Vaizduoja geologinių 
sprūdžių vietas, kalnų ir 
vandenyno dugno forma-
vimąsi. 

Matmenys: 53 x 38 x 25 cm.

Tektoninės plokštės modelis 799011

147,10 €

Tikslumas: +/- 3% visos skalės vertės, +/- 2 skaitmenys. 
Baterija: 1 x 9V. chlorido rūgščiai. Vandenilio chlorido rūgšties rinkinyje 

nėra.

BIOLOGIJA 3
Biologijos eksperimentų 
mini rinkinys

Rinkinys skirtas biologijos eksperimentams atlikti. Tyri-
nėdami vaikai išmoks apie mus supančią augaliją ir gyvūni-
ją, daryti herbariumus ir skaidres mikroskopui.                                                                                                                   

Eksperimentų temos: gėlių ir kitų augalų dalių presavi-
mas, lapų formų skirtumų identifikavimas, augalų augimo 
stebėjimas ir kt.                                       

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16180

84,00 €

2 - 8
klasei
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Medžiagos kasdienybėje  
eksperimentų rinkinys
Šu šiuo rinkiniu mokiniai galės atlikti eksperimentus  
apie mus kasdien supančias skirtingas medžiagas.

Eksperimentų temos: įvairių medžiagų savybės, me-
džiagų mišiniai ir būsenos pokyčiai.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 38 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

22005

604,80 €

5 - 8
klasei

Mikro pasaulio tyrinėjimai

Šis rinkinys skirtas tyrinėti mikro pasaulio objektus ir 
mokytis paruošti preparatus.

Eksperimentų temos: tyrimai mikroskopu (plaukų, 
plunksnos, vabzdžių, žiedadulkių, ląstelių ir kt.) ir didi-
namuoju stiklu.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 20 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. 
Reikalingas papildomas mikroskopas.

22012

195,30 €

5 - 8
klasei

Rinkinys skirtas paprastiems moksliniams eksperi-
mentams atlikti apie uoslės ir skonio receptorius.

Eksperimentų temos:  liežuvio skonio receptoriai po-
jūtis ir suvokimas, judėjimas, uoslė (skonio receptori-
ai, kaulų ir uoslės stiprumas, anglies dioksidas ir kt.), 
mityba ir virškinimas.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 9 eksperi-
mentų aprašai lietuvių kalba.

296,80 €

22014Eksperimentų rinkinys „Mano kūnas, mano sveikata“

5 - 8
klasei

BIOLOGIJA 3

Augalų daigumo eksperimentų 
rinkinys
Šis rinkinys apima pagrindines botanikos ir zoologijos 
temas.

Eksperimentų temos: botanika, sėklų daigumas, augalo 
šaknų ir lapų augimas, augalų reakcija į šviesą, augalų 
vystymasis nuo sužydėjimo iki vaisių subrandinimo, kas 
įtakoja augalų vystymąsi, mažų gyvių auginimas ir jų 
įpročių stebėjimas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 12 darbo grupių, 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

18085

516,60 €

7 - 12
klasei

Biologijos eksperimentų 
rinkinys
Rinkinyje yra visos reikalingos priemonės aplinkos tyri-
nėjimui, stebėjimui, preparavimui.                                                                                                               

Eksperimentų temos: tyrimai su didinamuoju stiklu, 
smulkių gyvūnų ir augalų rinkimas ir tyrinėjimas, prepa-
ravimas.

Rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių, 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

18080

622,20 €

7 - 12
klasei

508,40 €

Eksperimentų rinkinys „Augalai, gyvūnai, aplinka“

Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys augalų struktūros ir augimo procesų, vandens ir dirvožemio 
tyrinėjimui. 

Eksperimentų temos: augalų strūktūra ir augimas (gėlės tyrinėjimas, vandens įsisavinimas ir apytaka, dai-
gumo stebėjimas), vanduo (kokybės nustatymas, temperatūros matavimai, drumstumo tyrimas), dirvožemis 
(tipai, humuso, pH, kalkių kiekis).

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22024

5 - 8
klasei

BIOLOGIJA 3
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Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvairius 
gamtos mokslų eksperimentus.
Eksperimentai:
       oro jėgos ir tūris;
       vandens išgavimas;
       vandens užterštumas;
       elektra;
       šiluma;
       magnetai ir kompasai;
       garsas;
       chemija;
       šviesa ir šešėliai;
       balansas;
       biologija, zoologija, botanika;
       žmogaus biologija ir kt.
Rinkinyje: priemonės 2 - 3 darbo grupėms ir 
77 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

31500

670,70 €

Dirvožemio tyrimų rinkinys

Šio rinkinio pagalba greitai, lengvai ir tiksliai nustatysite pagrindinius dir-
vožemio parametrus. Rinkinyje rasite visus reikiamus reagentus, įrankius ir 
priedus. Naudodamiesi rinkiniu galėsi nustatyti koncentracijas šių medžiagų: 
nitratų, nitritų, amonio, fosfato ir kalio. Taip pat galima nustatyti dirvožemio 
sudėtį, rūgštingumą (pH vertę), tankį, drėgnumą. Identifikacijos kortelės, ku-
rios naudojamos spalvų lyginimui, pasižymi dideliu tikslumu. 

Cheminių parametrų matavimų ribos:
       pH: 2.0 - 9.0.
       Amonis (NH4+) : 10 - 400 mg/L.
       Nitratai (NO3-) : 10 - 500 mg/L.
       Nitritai (NO2-) : 1 - 80 mg/L.
       Fosfatas (P) : 1 - 20 mg/L.
       Kalis (K+) : 2 - 15 mg/L. 1063,50 €

1018516
NAUJA!

Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 2-8 klaseiNAUJA!

Testinės juostelės su dviem pagalvėlėmis.
Viena nitratų koncentracijai nustatyti (nuo 10 iki 500 mg/litre), kita nitritų koncen-
tracija nustatyti (nuo 1 iki 80 mg/litre). 
0, 10, 25, 50, 100, 250, 500mg/L NO3- (Nitratai),
0, 1, 5, 10, 20, 40, 80mg/L NO2- (Nitritai) 

1021143

48,80 €

QUANTO Nitratų/Nitritų indikatorinės juostelės
NAUJA!

pH indikatorius ritėje (matavimo 
diapazonas pH 1 – 11)
Universalus popierinis indikatorius pH matavimams (di-
apazonas pH 1 - 11). 5 m. ilgio, 10mm. pločio juostelė 
plastikiniame ritinėlyje su standartinių spalvų skale.

 1003799

11,60 €

NAUJA!

pH indikatorius ritėje (matavimo 
diapazonas pH 1 – 11)
Skirta greitam pH lygio nustatymui. Lengvai atskiria-
mas. Pakuotėje 100 juostelių (20 x 70 mm.).

Matmenys:
9 x 6,5 x 1 cm.; svoris: 0,05 kg.

 1003794

20,80 €

NAUJA!

Vandens distiliatorius 0.7 L/val.

Techninės savybės:
      išeiga 16 Litrų per dieną;
      dydis  20 cm pločio x 36 cm aukščio;
      maitinimo šaltinis: 230-240 VAC;
      energijos sąnaudos  580W (iš viso);
      esantis šildytuvas  565W/aušinimo ventiliatorius 15W;
      svoris 3,5kg ir tinka pernešimui;
      talpa 4 ltr per 5-6 valandas.

Rinkinyje: talpa, 250 g nuosėdų valiklio, 6 aktyvūs anglies 
filtrai, aprašymas lietuvių kalba.

Garantija 24 mėn.

 76600

351,40 €

NAUJA!

PGR klasės rinkinys 
„Classroom PCR LabStation™”

Rinkinyje:
       1 vnt. - 541-542 „EdvoCycler ™ 2“ (48 x 0,2 ml);
       6 vnt. - 502/504 „M12 Complete ™“ paketas 
        (7 x 14 cm dėklas ir 7 x 7 cm padėklai (2);
       3 vnt. -   5010-Q „QuadraSource ™“ maitinimo;
        šaltinis (10–300 V, 1–4 vienetams);
       6 vnt. - 590 kintama mikropipetė (5 - 50 µl);
       1 vnt. - 557 „TruBlu ™ 2“ LED apšvietimas;
       1 vnt. - 539 1,8 l vandens vonia.

 5067

7183,00 €

NAUJA!

DNR išskyrimo iš svogūno priemonių rinkinys

Su šiuo paprastai naudojamu testu galėsite be ilgo pasiruošimo išskirti DNR 
iš svogūno tiesiog klasėje. 

Rinkinyje: priemonės 5 darbo grupėms ir 15 eksperimentų: 
80 ml ekstrahavimo buferis, 500 mg proteazės, 15 vamzdelių 
plokščiu dugnu, 15 popieriaus filtrų, 5 piltuvėliai, 
15 medinių lazdelių.

1019597

126,30 €
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Tai ½ natūralaus dydžio žmogaus 
skeleto modelis su išpieštais 
raumenimis atkartojantis ana-
tomines detales ir struktūras: 
atskiriama į 3 dalis kaukolė (šlikė, 
kaukolės pagrindas, žandikaulis), 
nuimamos galūnės, specialiai 
sumontuoti klubų sąnariai, tai 
leidžia pademonstruoti natūralų 
klubų sukimąsi, sunumeruoti ir 
skirtingomis spalvomis sužymėti 
raumenys.

Matmenys: 
aukštis – 94 cm, 
su stovu.

Mini skeleto modelis su raumenimis
 1000045

308,30 €

 1000040

Modelis atkartoja visas ana-
tomines detales ir struktūras: 
atskiriama į 3 dalis kaukolė 
(šlikė, kaukolės pagrindas, 
žandikaulis), nuimamos galū-
nės, specialiai sumontuoti 
klubų sąnariai, tai leidžia pade-
monstruoti natūralų klubų 
sukimąsi, lankstus stuburas su 
minkštais tarpslanksteliniais 
diskais.

Matmenys: aukštis – 94 cm, 
su stovu, kurį galima pastatyti 
arba pakabinti.

Mini skeleto modelis

224,20 €

Modelis skirtas žmogaus nu-
garkaulio anatomijos mokymui. 
Modelyje: visas dubuo ir pakau-
šio plokštė, lankstus stuburas, 
L3 – L4 diskų prolapsas, nugaros 
nervai, kaklo slankstelių arterijos.
Modelio stovas užsakomas at-
skirai.

Matmenys: 
aukštis – 74 cm.

Klasikinis lankstaus stuburo modelis
 1000121

3 dalių stovas, kurį galima 
pastatyti ant grindų ar pritvirtin-
ti prie sienos, skirtas stuburo 
ir kabantiems skeletų mode-
liams demonstruoti. 

Svoris – 0, 75 kg.

Stuburo ir skeleto modelių stovas
1000132

52,80 €115,90 €

Klasikinis žmogaus kaukolės modelis

Mediciniškai tikslus kaukolės modelis, parodantis įtrūkimus, kanalus, ataugas, siūles ir 
kt. Modelį galima išardyti į 3 dalis: kaukolės viršus, pagrindas, apatinis žandikaulis, pri-
tvirtintas ant spyruoklės, kad būtų galima lengvai pademonstruoti natūralius judesius, 
su dantimis.
Atskirai galima įsigyti 5 dalių smegenų modelį, telpantį į šią kaukolę.

Matmenys: 20 x 13, 5 x 15, 5 cm., svoris – 0, 6 kg.

1020159

80,20 €

Klasikinis žmogaus kaukolės modelis su smegenimis

Mediciniškai tikslus kaukolės modelis, parodantis įtrūkimus, kanalus, ataugas, siūles ir kt. su 
5 kairės pusės smegenų dalimis.  Modelį galima išardyti į 3 dalis: kaukolės 
viršus, pagrindas, apatinis žandikaulis. 

1020162

239,50 €

Lankstus, slankstelinis stubu-
ro modelis, skirtas natūralių 
žmogaus judesių ir patologinių 
pakitimų demonstravimui, su 
pakauškaulio žvynu ir dubeniu.                                                                                                                               

Matmenys: aukštis – 44 cm, 
su nuimamu stovu.

Lankstus žmogaus stuburo mini 
modelis 1000043

Natūralaus dydžio, medi-
ciniškai tikslus, kabantis 
skeleto modelis, su 200 kau-
lų, 3 dalių montuojama kau-
kole, įterpiamais dantimis ir 
nuimamomis galūnėmis. Gali-
ma demonstruoti stuburo 
judesius. 

Matmenys: 
aukštis – 192,5 cm.

Žmogaus skeleto modelis
1020172

463,70 €108,30 €

Kaulo struktūros modelis

Tai detalus, trimatis, 80 kartų padidintas kaulo struk-
tūros modelis. Atvaizduojami skersinis ir išilginis pjū-
viai per visas kaulo struktūras ir kaulo čiulpus. Mode-
lis vaizduoja korėtas kaulo sandaros detales, žievės 
medžiagą, Volkmann ir Haversian 
kanalus ir kitas dalis. 

1000154

126,10 €

Dantų vystymosi stadijos

Dantų vystymosi modelį sudaro apatinių ir viršutinių 
žandikaulių pusės, keturių skirtingų dantų išsivystymo 
stadijų: kūdikio, 5 ir 9 metų amžiaus vaiko, jauno suau-
gusiojo.

Matmenys: 33 x 10 x 20 cm.

1000248

202,60 €

Odos bloko modelis

70 kartų padidintas modelis pateikia trimatę žmogaus 
odos sandarą: plaukai, riebalinės ir prakaito liaukos, re-
ceptoriai, nervai, kraujagyslės ir kt. 

Matmenys: 44 x 24 x 23 cm.

1000291

293,10 €

Žmogaus ausies modelis
4 dalių žmogaus ausies modelis, padidintas 3 kartus, 
vaizduoja išorinę, vidurinę ir vidinę ausies dalis, su 
nuimamu ausies būgneliu, plaktuku, priekalu, kilpa ir 
klausos/pusiausvyros nervu. 

Matmenys: 34 x 16 x 19 cm.

1000250

124,90 €

2 dalių širdies modelis. 

Matmenys: 19 x 12 x 12 cm.

Širdies modelis 1017800

56,40 €

Mikro anatomijos raumeninių skai-
dulų modelis, padidintas 10000 
kartų. 

Matmenys: 
23.5 x 26 x 18.5 cm.

Raumeninių skaidulų modelis 1000213

242,00 €
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Klasikinis torso modelis

16 dalių anatomiškai tikslus 
žmogaus torso modelis su 
nuimamomis dalimis, skirtas 
žmogaus vidaus organų studi-
joms.

Modelyje: 3 dalių galva, 2 
plaučiai su krūtinkauliu ir 
šonkauliais, 2 dalių širdis, 
skrandis, kepenys su tulžies 
pūsle, 4 dalių žarnyno trak-
tas, priekinė inkstų ir šlapimo 
pūslės pusė.

Matmenys: 87 x 38 x 25 cm.

1000188

550,30 €

12 dalių torso modelis yra apy-
tikriai ½ natūralaus dydžio su 
nuimamomis dalimis, skirtas 
detalioms žmogaus vidaus orga-
nų studijoms.

Modelyje: 2 galvos pusės, pusė 
smegenų, 2 plaučiai, 2 dalių šir-
dis, skrandis, kepenys su tulžies 
pūsle, 2 dalių žarnyno traktas.

Matmenys: 54 x 24 x 18 cm, 
svoris – 1,89 kg.

1000195

156,70 €

Mini torso modelis 

Padidintas dvipusis odos skers-
pjūvio modelis, kurio vienoje 
pusėje parodomos trys odos 
stadijos: spuogai su baltomis ir 
juodomis viršūnėlėmis, pūlinys/
cista. Antroji pusė iliustruoja 
įprastą odos anatomiją.

Matmenys: 15 x 6 x 10 cm;
pagrindas: 16.5 x 13 cm.

Odos aknės modelis 1019568

112,40 €

Skirtas žmogaus kvėpavimo 
sistemos anatomijos mokymui-
si. Modelis detaliai vaizduoja 
viršutinę liemens dalį ir galvą, 
padidintus bronchus ir plaučių 
alveolę. 

Matmenys: 61 x 45 cm.

Kvėpavimo sistemos modelis 1005471

185,40 €

5 dalių anatomiškai tikslus 
plaučių modelis demonstruoja: 
gerklas, trachėjas su bronchų 
medžiu, 2 dalių nuimama širdis, 
tuščioji vena, aorta, plaučių ar-
terija, stemplė, 2 dalių plaučiai.

Matmenys: 
12 x 28 x 37 cm.

Plaučių su gerklomis modelis 1001243

312,20 €

Natūralaus dydžio modelis skir-
tas virškinimo sistemos moky-
muisi: nosis, burnos ertmė ir 
ryklė, stemplė, virškinimo trak-
tas, kepenys ir tulžies pūslė, 
kasa, blužnis. 

Matmenys: 
81 x 33 x 10 cm.

Virškinimo sistemos modelis 1000306

431,80 €

Akies modelis

Akies modelis, padidintas 3 
kartus, skirtas anatomijos 
mokymuisi. Modelis sumon-
tuotas ant stovo.

Modelį sudaro 6 dalys: abi 
odenos pusės su ragena ir akies 
raumeniu, abi gyslainės pusės 
su rainele ir tinklaine, lęšiai, 
stiklakūnis. Modelis sumontuo-
tas ant stovo.

Matmenys: 9 x 9 x 15 cm.

1000259

99,30 €

Tai ½ natūralaus dydžio ana-
tomiškai tiksli žmogaus krau-
jotakos sistemos pagalbinis 
modelis, detalizuojantis šias 
anatomines struktūras: arteri-
jų/venų sistemą, širdį, plauči-
us, kepenis, blužnį, inkstus, 
dalinį skeletą.

Matmenys: 20 x 15 x 17 cm.

Kraujotakos sistema 1000276

277,70 €

Nervų fiziologijos modelių rinkinys

Nervų fiziologijos seriją sudaro 
5 mažesni pagrindinių sinapsės 
variantų reljefiniai modeliai, 
pateikiamos pagrindinės žmo-
gaus nervų sistemos struk-
tūros. Kiekvieną serijos dalį taip 
pat galima įsigyti ir atskirai.

Matmenys: 68 x 51 x 3 cm.

1000232

676,50 €

Tiksliai atkurtos žmogaus 
paviršinių raumenų formos 
su nuimama krūtinės ląstos 
plokšte, norint atskleisti vi-
daus organus. Pateikiama 
daugiau nei 125 sunume-
ruotų ir identifikuotų žmogaus 
anatomijos struktūrų.                        

Matmenys: 57 x 25 x 18 cm.

1/3 natūralaus dydžio raumenų 
figūra 1000212

575,80 €

Vyro dubens modelis, 2 dalys

Tai medialinė vyriško du-
bens dalis - vyro lyties orga-
nai su šlapimo pūsle įpras-
toje padėtyje ir nuimama 
tiesiąja žarna.

Matmenys: 41 x 31 x 17 cm.

1000282

196,10 €

Moters dubens modelis, 2 dalys

Tai medialinė moters du-
bens dalis - lyties organai 
su šlapimo pūsle ir nuima-
ma tiesiąja žarna. 

Matmenys: 41 x 31 x 20 cm.

1000281

196,10 €
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1005302

Mažas DNR-RNA modelis paro-
do dvigubą spiralę ir kaip mole-
kulės išsiskiria bazinių porų 
centre.

Rinkinyje: 30 vamzdelių, 12 
vandenilio jungčių tarp ba-
zių (dvišakiai branduoliai), 28 
cukraus molekulės (trišakiai 
branduoliai), 25 fosfato mole-
kulės (dvišakiai branduoliai), 
50 jungčių tarp cukraus ir fosfa-
to, medinis stovas su atraminiu 
strypu. 

Modelio 
aukštis: 50 cm.

DNA-RNA modelis 

25,90 €

196,80 €196,80 €

Moterų reprodukcinės sistemos 
modelis

Vaizdinė priemonė, tinkan-
ti diskusijoms apie moterų 
sveikatą bei nėštumą. Pateik-
tas detalus moters apatinės 
liemens dalies vaizdas su dali-
nai suskirstytais organais ir 
padidinta skerspjūvine kiau-
šialąste. Modelis iliustruoja 
vidinę kūno struktūrą. Aprašy-
mai pateikti anglų kalba.

Matmenys: 61 x 45 cm., 
svoris: 1 kg.
 

1005483
Vyrų reprodukcinės sistemos 
modelis

Šis modelis padeda disku-
tuoti temomis, pavyzdžiui: 
prostatos vėžys, vazektomija 
ir nevaisingumas. Modelis 
vaizduoja vyrų reproduk-
cinius organus, susijusius 
vienas su kitu. Pateiktas 
labai išdidintas sėklos seg-
mentas. Aprašymai pateik-
ti anglų kalba.

Matmenys: 61 x 45 cm.

1005482

515,90 €

Modelių rinkinys „Nėštumo etapai“ 

Modelių rinkinys, sudarytas 
iš 5 dalių, parodo svarbiau-
sius vaisiaus vystymosi eta-
pus. Visi modeliai pateikti 
vienas šalia kito ant stovo. 

Matmenys: 13 x 41 x 31 cm.

1018633

266,20 €

Modelis „Apvaisinimo etapai“

2 kartus padidintas modelis schematiškai iliustruoja, 
kaip bręsta kiaušialąstė, įvyksta ovuliacija ir apvaisini-
mas, vystosi apvaisinta kiaušialąstė ir prisitvirtina prie 
gimdos sienelės, kur pradeda augti į embrioną. Visos 
šios stadijos demonstruojamos padidintuose kiau-
šidžių, kiaušintakių ir įsčių modeliuose. 

Matmenys: 35 x 21 x 20 cm.

1000320

556,70 €

Embriono vystymosi etapų modelis

Modelis vaizduoja žmogaus 
embriono vystymąsi nuo apvai-
sinimo iki 2-ojo nėštumo 
mėnesio pabaigos – viso 12 
etapų. Kiekvieno etapo modelį 
galima nuimti nuo pagrindo.

Matmenys:65 x 34,5 x 6 cm.

1001257

DNA molekulių modelis yra suda-
rytas iš spalvotų dalių. Pagal spalvą 
nustatoma, ar dalis vaizduoja azo-
tinę bazę, pentozę ar fosfatą.

DNA molekulių rininyje:
     11 vnt. timino (oranžinės)
     11 vnt. adenino (mėlynos)
     11 vnt. guanino (žalios)
     11 vnt. citozino (geltonos)
     44 vnt. dezoksiribozės 
      (raudonos)
     44 vnt. fosfato (violetinės)
Modelis naudojamas su stovu. 
Pridedamos instrukcijos.                                              

Matmenys: 
44x11x11 cm³.

MiniDNA 22 sluoksnių molekulių 
rinkinys  1005297

70,80 €

Reljefinis lapo struktūros 
modelis

Modelis atskleidžia 500 kar-
tų padidintą histologinę Li-
gustro lapo struktūrą. 

Matmenys: 6, 5 x 24 x 26 cm.

1005129

479,10 €

Modelis skirtas tyrinėti 
augalo ląstelės struktūrą. 

Modelio skersmuo 20 cm.

Augalo ląstelės modelis 1005487

114,90 €

Augalo ląstelės modelis

Dviejų dalių modelis pateikia 
tipiškos augalo ląstelės struk-
tūros, su citoplazma ir ląstelės 
organelėmis, mikroskopinį 
vaizdą, padidintą 500 000 - 
1000 000 kartų. Visos svarbi-
os organelės yra reljefinės ir 
paryškintos spalvomis.                                                                        

Matmenys: 20 x 11,5 x 33 cm.

1000524

308,30 €

Gyvūno ląstelės modelis

Modelis skirtas tyrinėti 
gyvūno ląstelės struktūrą.                

Modelio skersmuo 20 cm.

1005488

114,90 €

Dviskilčio augalo stiebo 
pjūvio modelis

Modelis padidintas 250 
kartų.             
             

Matmenys: 28x7 cm².

1002506

287,40 €

Gyvūno ląstelės modelis

Dviejų dalių gyvūno ląstelės 
modelis atskleidžia tipiškos 
gyvūno ląstelės formos ir 
struktūros vaizdą matomą 
pro elektroninį mikroskopą. 
Visos svarbios organelės 
yra reljefinės ir paryškintos 
spalvomis.     

Matmenys: 21 x 11 x 31 cm.

1000523

308,30 €
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Ši modelių serija parodo tipiškos žinduolio ląstelės 10 mejozės etapų. Vaizdas išdidintas apie 
10 000 kartų.

Matmenys: 60 x 40 x 6 cm.

Mejozės modelis 1013869

417,80 €

271,40 €

Ramunėlės modelis

Gėlė išdidinta 70 kartų, 
žiedynas - 10 kartų su 
išilginiu pjūviu, kad būtų 
matoma vidinė ir išorinė 
struktūra.     
 

Matmenys: 23 x 25 x 30 cm³.

1000533

301,20 €

Šaknų absorbcijos zonos modelis

Šis reljefinis modelis de-
monstruoja dviskilčio auga-
lo - baltosios garstyčios šak-
nų absorbcijos zoną.

Matmenys: 43 x 43 x 8 cm.

1002505

Kiaulpienės modelis

3 kiaulpienės modeliai su atskirais stovais. Žiedynas padidintas 10 kartų, 
pažiedėse yra apie 200 žiedų. Žiedai turi 5 skiltis (didinimas iki 20 kartų). 

Matmenys: gėlė 20 x 25 x 34 cm (padidinta 10 kartų), žiedas
 13 x 13 x 33 cm (padidintas 20 kartų), sėkla 13 x 13 x 33 cm 
(padidinta 20 kartų).

1000532

445,90 €

417,80 €

Mitozės modelis

Ši modelių serija parodo tipiškos žinduolio ląstelės 9 mitozės etapus. Vaizdas išdidintas 
apie 10 000 kartų.

Matmenys: 60 x 40 x 6 cm. 

1013868

Mitozės modelis

Modelyje iliustruotas 
somatinių ląstelių dali-
jimasis.

Matmenys: 61 x 45 cm.

1005484

192,50 € 192,50 €

Mejozės modelis

Modelis padės paaiškin-
ti individualius žmogaus 
bruožų ir genetinius skirtu-
mus. Vizualizuoti ir suprasti 
mejozės ląstelių dalijimąsi 
padės padidinti chromo-
somų, citoplazmos ir kt. 
modeliai. 

Matmenys:
61 x 45 cm.

1005485

 

Mikroskopai: XSP-104 - be kameros        XSP-104 - su kamera

Monokuliarinis mikroskopas su fiksuotu stovu ir metaliniu korpusu. Okuliaro pasvirimo kampas - 45° horizonto atžvilgiu, 
sukamas 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo).

 be kameros 226,30 €
su kamera 343,60 €

Techninės savybės:
      Mikroskopo didinimo diapazonas:  40 – 1000x, 10x okuliaro didinimas, plataus matymo 
       laukas, kurio reikšmė - 18 (FN18). 

      4 vietų objektyvų revolveris, 4 skirtingi achromatiniai objektyvai: 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 
        10x, apertūra (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; apsauga nuo objektyvo sulaužymo,  
        100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, apsauga nuo objektyvo sulaužymo.
  

      Objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai, apsauga
        nuo objekto ir objektyvo sulaužymo.

      Objektinio stalelio plotas yra 137,5 cm², valdomas X ir Y kryptimis, ne mažesnė kaip vieno objektinio stiklelio dydžio
        (76x 24 mm) stalelio eiga. Stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai, be plastikinių dalių.

      Optinis kondensorius: stiklas, be plastikinių dalių, su irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra, N.A 1,25.

      LED mikroskopinių objektų pašvietėjas,  reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas, maitinimas iš 220 V tinklo.

      Maitinimo šaltinio pakrovėjas, mėlynas filtras ir jo laikiklis, mikroskopo gaubtas nuo dulkių.

Papildomos techninės savybės:

Mikroskopo CMOS 2 megapikselių kamera (gali būti 2 MP, 3 MP, 5 MP kameros ir kt. – kainos derinamos): matrica atvi-
ra, perduodanti spalvotą vaizdą. Duomenų perdavimas per USB jungtį. Vaizdo perdavimo greitis, esant XGA skiriamajai 
gebai – ne mažiau kaip 15 kadrų/s. Baltos spalvos balansas – automatinis ir rankinis. Kalibravimo stiklelis mikro vaizdų 
matavimui pritaikytas kamerai kalibruoti - mažiausia kalibravimo padala – 10 mikronų (0,01 mm). Kameros lusto (matri-
cos) dydis ne mažiau 12 mm.

TCapture 3.9 programinė įranga, su kuria galima atlikti šiuos veiksmus: stebėti tiesioginį vaizdą vartotojo kompiuterio 
monitoriuje, matuoti stebimų objektų ilgius, plotus, kampus, transformuoti duomenis į EXEL tipo lenteles, fotografuoti 
reguliuojamais laiko intervalais (ne blogiau kaip nuo 1s iki 50 val), automatiškai skaičiuoti pasirinktas stebimas daleles, 
dengti vaizdus vieną ant kito, atlikti vaizdų archyvavimą duomenų bazėse, vaizdo peržiūrą.

Mikroskopai: BM1000 - be kameros        BM1000D - su kamera

Binokuliarinis mikroskopas su fiksuotu stovu ir metaliniu korpusu. Okuliaro pasvirimo kampas - 30° horizonto atžvilgiu, suka-
mas 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo).

be kameros 346,10 €
su kamera 392,00 € 

Techninės savybės:
       Mikroskopo didinimo diapazonas:  40 – 1000x, 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė - 18 (FN18)
      4 vietų objektyvų revolveris, 4 skirtingi achromatiniai objektyvai (revolveriai 3, 4, 5 vietų): 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra
       (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; 100x, apertūra (N.A.) 1,25; Galima pasirinkti ir 60x objektyvą.
      Objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai, apsauga nuo  objekto ir objektyvo sulaužymo.

      Objektinio stalelio dydis yra 132 x 142 mm,  valdomas X ir Y kryptimis. Stalelio eiga ne mažesnė 
         kaip 75x 40 mm. Stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai, be plastikinių dalių.
      Abbe kondensorius, stiklas, be plastikinių dalių, su irisine reguliuojama diafragma. Maksimali
         optinė apertūra, N.A 1,25.
      S-LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas, maitinimas
         iš 220 V tinklo. 
       Maitinimo šaltinio pakrovėjas, mėlynas filtras ir jo laikiklis, mikroskopo gaubtas nuo dulkių.

Papildomos techninės savybės:
       Mikroskopo CMOS 1.3  megapikselių kamera (gali būti 2 MP, 3 MP, 5 MP kameros ir kt. – kainos
         derinamos) su programine kameros valdymo įranga
      Programinė įranga vaizdų apdirbimui
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Mikroskopinių preparatų rinkiniai

Mikroskopinių preparatų sk. rink.Rinkinio pavadinimas

HISTOLOGIJA ir EMBRIOLOGIJA 
 

Epiteliniai audiniai (žinduoliai)          16
Jungiamieji audiniai (žinduoliai, paukščiai)            41
Raumeniniai audiniai (žinduoliai, vabzdžiai)         24
Nervinė sistema (žinduoliai)             44
Kraujotakos sistema (žinduoliai)          22
Imuninė sistema (žinduoliai, paukščiai)          21
Endokrininė sistema (žinduoliai)          20
Virškinimo sistema (žinduoliai)          63
Virškinimo sistema (žinduoliai, paukščiai)         16
Šlapimo sistema (žinduoliai, paukščiai)          15
Lytinių organų sistema (žinduoliai)          51
Jutimo organai (žinduoliai)                   26
Žinduoliai (įvairūs gyvūnų tepinėliai ir s.p.)         18
Embriologija (varlės ir viščiuko embrionų vystymosi 
periodas; krevetės)           72
Burnos ertmės dalys            16

MIKROBIOLOGIJA

Grybai             10
Bakterijos (3-jų tipų)           1
Kokai             15
Bakterijos            40
Specialios struktūros (sporos, žiuželiai, pneumonija ir kt.)    5
Spirilės bakterija (leptospira)          1
Imunitetas            10

LĄSTELĖS BIOLOGIJA IR GENETIKA

Žmogus ir gyvūnas (kraujo tepinėliai,  chromosomos ir kt.)    38
Kraujo tyrimai (anemija, leukemija)          38

ZOOLOGIJA

Pirmuonys            26
Bestuburiai organizmai           3
Duobagyviai (Hidra)           12
Plokščiosios kirmėlės           46
Apvaliosios kirmėlės           31
Žieduotosios kirmėlės           10
Moliuskai            3
Nariuotakojai                   186
Dygiaodžiai (jūrų žvaigždė, jūros ežio ikro (kiaušinėlio)
vystymosi stadijos)           13
Chordiniai gyvūnai (Iešmutis)          16
Apskritažiomeniai (Jūrinė nėgė)          2
Žuvys            49
Varliagyviai ir ropliai           39
Paukščiai            17
Žinduoliai            21

ZOOLOGIJOS PATOLOGIJA

Kraujo apytakos sutrikimai (kiaulė, avis)          5
Ląstelių ir audinių pažeidimai ir reparacija         9
Uždegimai            14
Navikai            5
Širdies ir kraujagyslių ir kvėpavimo sistemos ligos          4
Bakterijos            2
Virusai            6

PARAZITOLOGIJA

Pirmuonys-klumpelė           3
Duobagyviai-Hidra           8
Plokščiosios kirmėlės – kraujinės siurbikės 
(japoniškosios šistosomozės sukėlėja)          7
Apvaliosios kirmėlės-žmoginė askaridė          7
Žieduotosios kirmėlės - dėlės          3

BOTANIKA

Ląstelės ir audiniai (įvairūs augalai, daržovės ir kt.)          62
Sėklos (kviečiai, pupelės, kukurūzai, pušis ir kt.)         20
Šaknys (saulėgrąžos, medvilnės, tabako, 
kviečių, ąžuolo skersiniai pjūviai ir kt.)                155
Stiebai (lelijos, moliūgo, bambuko, figos, kivio, palmės, 
akacijos skersiniai pjūviai ir kt.)                                 346
Lapai (įvairių augalų skersiniai pjūviai ir kt.)         196
Gėlės (visas, išilginiai pjūviai, skersiniai pjūviai)         99
Embrionai ir vaisiai (vystymasis)          49

Dumbliai

Melsvabakterės           6
Euglendumbliai (Euglena, visas)          1
Titnagdumbliai           5
Žaliadumbliai            20
Menturdumbliai           2
Raudondumbliai           3
Rudadumbliai           5

Grybai

Gleivūnai            1
Tikrieji grybai (tikrinis blizgutis, mielės, briedžiukas ir kt.)    17
Kerpės             6

Samanos

Samanos            17

Papartūnai

Papartūnai            23
Šalčiui atsparių augalų šaknys, stiebai, lapai         15
Sausrai atsparių augalų šaknys, stiebai, lapai         15

Mikroskopinių preparatų sk. rink.Rinkinio pavadinimas Mikroskopinių preparatų sk. rink.Rinkinio pavadinimas

Ši 5 megapikselių kamera per USB jungiama prie kompiuterio 
ar „Chromebook“.
Jis pasižymi 10–300 kartų padidinimu su rankiniu fokusavimu 
ir reguliuojamu LED šviesos šaltiniu.
 

Techninės savybės:
       skiriamoji geba: 5 megapikseliai (2592 x 1944 
        pikseliai);
       jutiklio tipas: CMOS;
       didinimas: 10-300X;
       vaizdo įrašas: 30 kadrų per sekundę VGA raiška 
        (640 x 480);
       fokusavimo diapazonas: 10–150 mm;
       šviesos šaltinis: 8 šviesos diodai su reguliuojamu 
        ryškumu;
       USB laido ilgis: 2 m .

 BD-EDU-100

239,60 €

USB skaitmeninis mikroskopas
NAUJA!

Preparavimo rinkinys

Rinkinys, pagamintas iš aukščiausios kokybės plieno.

Rinkinyje: mažos žirklės (10 cm), pincetas (13 cm), 
skrodimo adata (13,5), skalpelis (nr.4), 
5 keičiami skalpelio ašmenys (nr.11).

1008710

13,80 €

13,20€ €

NAUJA!

Plastikins preparavimo 
indas su kilimėliu
Plastikinis, tvirtas, nesulaužomas, su nutekėjimu HDPE 
polietileno preparavimo indas. Yra atskiras, plaunamas, 
ilgaamžis mėginių paruošimo kilimėlis su lygiu paviršiu-
mi. Sudedamas. Netinka naudoti su vašku. Netinka 
autoklavams.

Matmenys: apytiksliai 32x23x4 cm³ 

1021247

24,90 €

NAUJA!

Mikrotomas 0,01 mm

Prietaisas skirtas mikroskopavimui (stebėjimui per 
mikroskopą) tinkamų plonų standartinių audinių ir 
organų nuopjovų paruošimui.

Techninės savybės:
    reguliuojamas aukštis, rotacinis su stikliniu 
      viršumi (70mm skersmens) .
    gradacija (nuopjovų storis) 0,01mm.
    pateikiami reikiami pjovimo peiliukai, 
      įdėtas į dėžutę.

774_KIT

142,80 €

NAUJA!

Nerūdijančio plieno instrumentai nešiojimo dėkle.

Rinkinyje:
       1 skalpelio rankena Nr. 4;
       5 skalpelio geležtės Nr. 22;
       1 pjovimo žirklės, smailėjančios / tiesios, žiedo formos rankena, 115 mm;
       1 pincetas, smailus / tiesus, su dantukais, 125 mm;
       1 atskyrimo adata su plastikine rankena, tiesi, smaila;
       1 atskyrimo adata su plastikine rankena, pasvirusi kampu.

Preparavimo rinkinys PR6 1021246

Skalpelio peiliukai, 100 vnt. 22 dydis

Skalpeliai:  22 dydis, atskirai supakuoti, plieniniai.

Pakuotėje: 100 vnt

1021804

29,70 €

NAUJA!
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Paverskite bet kurį telefoną, planšetinį ar standartinį kompiuterį belaide gamtos mokslų laboratorija! Su komplekte 
esančiais jutikliais galima atlikti pagrindinius biologijos eksperimentus. Jutikliai jungiasi tiesiogiai per Bluetooth 
arba USB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be jokio papildomo duomenų surinkimo modulio. Jutiklių duo-
menų rinkimui naudojama nemokama integruota programa lietuvių kalba.

Biologijos startinis rinkinys Go Direct® GDP-BIO-ST

929,30 €

Rinkinyje:
1. Go Direct® Temperatūros jutiklis 
    Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C . 
    Tikslumas: ±0.3°C.

2. Go Direct®  Širdies ritmo jutiklis

3. Go Direct® Dujų slėgio jutiklis
    Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 400 kPa.
    Rezoliucija: 0,03 kPa. 
    Tikslumas: ± 3 kPA. Vidinis tūris: 0,8 ml.
    Didžiausias slėgis, kurį jutiklis gali toleruoti 
    be žalos: 450 kPa.

4. Go Direct® CO2 dujų jutiklis
    Matavimo diapazonas: 0 -100 000 ppm
    Tikslumas:
        nuo 0 iki 1000 ppm: ± 100 ppm
        nuo 1 000 iki 10 000 ppm: ± 5% skaitymo + 100 ppm
        nuo 10 000 ppm iki 50 000 ppm: ± 10% rodmenų
        nuo 50 000-100 000 ppm: ± 15% rodmenų
    Rezoliucija: 1 ppm CO2
    Temperatūros daviklis - tikslumas: ± 0,5 ° C.

Go Direct® Temperatūros jutiklis GDX-TMP

Go Direct® PH jutiklis GDX-PH

Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis GDX-LC

Go Direct® Nitratų jutiklis

Go Direct® Kolorimetras

GDX-NO3

GDX-COL

Go Direct® Dujų slėgio jutiklis GDX-GP

Go Direct®Amonio jutiklis GDX-NH4

Go Direct® Chlorido jutiklis GDX-CL

Go Direct® Kalcio jutiklis GDX-CA

Go Direct® CO2 jutiklis GDX-CO2

Go Direct® Širdies ritmo jutiklis GW-HR

Go Direct® O2 jutiklis GDX-02

FIzIKA 4

Mechanikos mini rinkinys

Rinkinys skirtas pagrindiniams mechanikos eksperimen-
tams atlikti. Jį sudaro 17 įvairių priemonių mechanikos 
eksperimentams atlikti pvz. dinamometras, skriemulys, 
svoriai su kabliukais ir t.t.                                                                                                                       

Eksperimentų temos: jėgos poveikis, gravitacija ir jos 
matavimas, trinties jėga, skriemuliai, svirtys ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašymai lietuvių kalba.

16100

168,90 €

2 - 8
klasei

Garso eksperimentų mini rinkinys

Su šiame rinkinyje esančia įranga (garso dėžė, kamer-
tonas, mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, 
spyruoklinio plieno juostelės ir kt.), vaikai galės atlikti 
pagrindinius akustinius ir garso eksperimentus. 

Eksperimentų temos: kas yra garsas,  ar galima pamaty-
ti garsą, kaip garsas perduodamas, aukšti ir žemi tonai, 
akustika, skambantis oras ir kt.                                                                                        

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16104

75,90 €

2 - 8
klasei

Optikos mini rinkinys

Su rinkinyje esančiomis skirtingomis priemonėmis 
(optinis pagrindas, lempa su atrama, baterijos, dia-
fragma, išgaubti lęšiai ir kt.) vaikai galės atlikti pagrin-
dinius optikos eksperimentus.

Eksperimentų temos: šviesos plėtimasis, šešėlis, atspin-
dys ir refrakcija, lęšiai ir kamera, mikroskopas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16110

166,00 €

2 - 8
klasei

Magnetizmo/Elektrostatikos mini 
rinkinys
Su rinkinyje esančiomis priemonėmis (kompasas, kor-
telės, magnetinės adatos, magnetai, geležies drožlės, 
maži automobiliai, zondų rinkinys, švytuoklės ir kt.) 
vaikai galės tyrinėti magentizmą ir elektrostatiką.

Eksperimentų temos: magnetinės jėgos, ar gali magnetas 
plaukti, magnetinis laukas, elektroskopo modelis ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
17 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16115

112,10 €

2 - 8
klasei
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Elektros eksperimentų 
mini rinkinys
Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams 
atlikti. Komplekte rasite daug įvairių pagalbinių prie-
monių pvz. akumuliatorių, žibintų, vielos, kištukų, ir tt.

Eksperimentų temos: elektros grandinės, elektros 
laidininkai, lygiagretus laidininkų jungimas, šilumos ir 
magnetinis poveikiai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
11 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16120

209,60 €

2 - 8
klasei

Eksperimentų rinkinys „Elektra ir 
magnetizmas kasdienybėje“

Šis rinkinys yra skirtas atlikti mokslinius eksperimentus, 
susijusius su elektros procesais ir magnetizmu.

Eksperimentų temos: elektros krūvis ir poveikis, laidu-
mas, elektros grandinės, lempos, magnetai, magnetiz-
mas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
23 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22006

564,30 €

5 - 8
klasei

Eksperimentų rinkinys 
„Ką Tu jauti, matai ir girdi“
Šis integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra 
skirtas atlikti paprastus eksperimentus su trimis iš pen-
kių pojūčių - lytėjimu, klausa ir rega.

Eksperimentų temos: ką tu matai (šviesos plitimas ir 
spinduliai, tamsa ir šešėliai, šviesos deformacija ir kt.), 
ką girdi (garso bangos, garso judėjimas ir kt.), ką jauti 
(odos jautrumas, lytėjimas, jutiminė šiluma ir kt.).

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
28 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: matinimo blokelis.

22018

539,30 €

5 - 8
klasei

Universalus gamtos mokslų 
eksperimentų rinkinys
Šis rinkinys leidžia dviems ar trims vaikų grupėms atlikti 
įvairius gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  gali
naudoti jį demonstracijai.      

Eksperimentų temos: jėga,energija, vanduo, elektros 
srovė, magnetizmas, oras ir garsas, šviesa, šiluma, 
augalija ir kt.

Rinkinyje: priemonės 3 darbo grupėms, 
101 eksperimento aprašai lietuvių kalba.

16300

591,00 €

2 - 8
klasei

Mechanikos eksperimentų 
rinkinys
Šis eksperimentų rinkinys skirtas pagrindiniams kūnų, 
skysčių ir dujų mechanikos dėsniams tirti.

Eksperimentų temos: Niutono 1, 2, 3, Huko, Archimedo, 
Boilio, Gajaus-Lusako dėsniai, Herono principas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 49 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

43000

Mechanikos eksperimentų 
rinkinys
Rinkinys skirtas studijuoti pagrindinius fizikos dėsnius 
ir gautus eksperimentų rezultatus galima susieti su 
matematika.       

Eksperimentų temos: Niutono 1, Huko, Archimedo, svorio 
centras ir pusiausvyra, auksinė mechanikos taisyklė ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

43010

510,20 €664,00 €

Universalus fizikos eksperimentų 
rinkinys
Su šiuo universaliu rinkiniu galima atlikti eksperimentus 
pagrindinėmis fizikos temomis.

Eksperimentų temos: kietųjų kūnų, skysčių  ir dujų 
mechanika, šiluma, garsas, šviesa, magnetizmas, elektra 
ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
96 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16005

964,60 €

7 - 8
klasei

7 - 12
klasei

7 - 12
klasei

Eksperimentų rinkinys „Jėga ir judėjimas 
gamtoje ir technologijose“

Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra skir-
tas atlikti nesudėtingus eksperimentus susijusius su jėga 
ir judėjimu. 

Eksperimentų temos: tempimo, lenkimo, gniuždymo, 
trinties jėga, svertai, inercija, vilkimas ir kėlimas, lėtas, 
greitas ir tolygus judėjimas, pagreitis ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22021

489,20 €

5 - 8
klasei



PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS 7170
FIzIKA 4

Mechanikos eksperimentų 
rinkinys

Rinkinys apima pagrindines mechanikos temas ir fizikos 
dėsnius.

Eksperimentų temos: dinamometrai, gravitacija, svoris, 
Hooke’o, Niutono 2, Archimedo dėsniai, svorio centras ir 
pusiausvyra, svarstyklės ir balansas, deformacijos ir kt.

Rinkinyje: priemonės 6 darbo grupėms ir 
5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Papildomai galima įsigyti skriemulių 
rinkinį temos praplėtimui (43022).

43020

Eksperimentų rinkinys apie 
šilumą

Šiame rinkinyje rasite visą reikalingą  įrangą ir medžiagas 
pagrindiniams eksperimentams apie termodinamikos 
dėsnius, kietuose, skystuose ir dujiniuose kūnuose, at-
likti.

Eksperimentų temos: Boilio dėsnis, Gei - Lusako dėsnis, 
Furjė dėsnis, Stefano-Boltzmann’o dėsnis ir kt.                                                                          

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
20 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

48500

579,80 €1223,90 €

7 - 12
klasei

7 - 12
klasei

„DynaMot“ eksperimentų 
rinkinys
DynaMot gali būti naudojamas kaip nuolatinės srovės 
generatorius ar variklis, norint pakeisti baterijas ar kitus 
elektros energijos tiekimo šaltinius. 

Eksperimentų temos: energijos srautas ir elektronai, 
srovės stiprumas, įtampa, elektronų srauto matavimas 
ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

54853

682,50 €

7 - 12
klasei

Optikos eksperimentų rinkinys

Šis optikos eksperimentų rinkinys apima pagrindinius 
fizikos dėsnius: Niutono korpuskulinės šviesos teoriją, 
Galileo teleskopą, Keplerio teleskopą, Hiugenso ir Frene-
lio, Fermato principus ir Snelio dėsnį.                        

Eksperimentų temos: šviesa ir šešėliai, atspindžiai, lenkti 
veidrodžiai, Fermá principas, refrakcija ir vandeninis at-
spindys, spinduliuojantis takas per lęšius, optiniai teles-
kopai ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 grupei ir 
16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

47530

726,90 €

7 - 12
klasei

Šis papildomas eksperimentų rinkinys praplės įsisavintas ekektros pagrindų žinias indukcinės ir kintamosios srovės temomis.

Eksperimentų temos: indukcija, indukcija su DC, Lenso dėsnis, elektros generatorius, kintamosios srovės generatoriai, 
transformatorius, ritės varža, kondensatorius ir kt.    
                                                                                                           

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau 10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Rinkinio dalys gali būti laikomos pagrindiniame rinkinyje (23210).

23220

396,80 €

Rinkinys su maketavimo plokšte „Elektros pagrindai“

Su šiuo rinkiniu mokiniai galės atlikti pagrindinius elektros, šilu-
minės energijos ir magnetizmo eksperimentus.

Eksperimentų temos: elektros grandinė, laidumas, įtampa, srovės 
stiprumas, Omo dėsnis, šilumos energijos, saugikliai, bimetalinis 
jungiklis, Erstedo eksperimentas, elektromagnetai ir kt.                                                                                                                                

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau 25 eksperi-
mentų aprašai lietuvių kalba. Šį rinkinį galima papildyti eksperi-
mentų rinkiniais „Indukcinė ir kintamoji srovė“
(23220) ir „Elektrostatika, magnetizmas ir
 elektrochemija“ (23230).

23210

908,70 €

Papildomas eksperimentų rinkinys  „Indukcinė ir kintamoji srovė“

7 - 12
klasei

Optikos eksperimentų rinkinys

Šis optikos eksperimentų rinkinys apima pagrindines op-
tikos temas.

Eksperimentų temos: šviesa ir šešėliai, atspindžiai, 
lenkti veidrodžiai, Fermato principas, Snelio refrakcijos 
dėsnis ir kt.

Rinkinyje: priemonės 6 darbo gupėms ir 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

47545

2327,80 €

7 - 12
klasei

Rinkinys skirtas pagrindiniams elektros procesų dėsniams 
ištirti: Kulono, Faradėjaus, Omo, Erstedo, Lenzo ir kt.  

Eksperimentų temos: srovė ir elektros grandinės, in-
dukcija ir kintamoji elektros srovė, elektrostatika, mag-
netizmas, elektromagnetizmas ir elektrochemija ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 55 eksperi-
mentų aprašai, mokytojo vadovas.

Papildomai reikalinga: maitinimo 
šaltinis  ir skaitmeninis multimetras. 1447,50  €

Didysis elektros eksperimentų 
rinkinys 23200

7 - 12
klasei
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Šis rinkinys yra apie elektros grandines, Omo ir Kirchofo dėsnius.

Eksperimentų temos: elektros grandinės, elektros laidininkai ir 
izoliatoriai, Omo ir Kirchofo dėsniai, elektros srovės matavimas 
ir įtampa, elektros energija ir kt.

Rinkinyje: priemonės 6 darbo grupėms ir 12 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. Papildomai reikalinga: 
universali plokštė (20402), maitinimo 
šaltinis  ir skaitmeninis multimetras. 
16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

1356,00 €

Eksperimentų rinkinys „Elektra 2.0“ 23410
7 - 12
klasei

Papildomas eksperimentų rinkinys „Elektrostatika, magnetizmas ir 
elektrochemija“

Šis papildomas eksperimentų rinkinys praplės įsisavintas elektros pagrindų žinias elek-
trostatikos, magnetizmo ir elektrochemijos temomis.

Eksperimentų temos: trinties elektra, jėgos, veikiančios tarp įkrautų kūnų, elektroskopo 
modelis, polarizacija, indukcija, magnetinis laukas ir indukcija, geomagnetizmas, galva-
nizacija, elektrocheminis elementas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir nemažiau 15 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

23230

257,20 €

Magnetinis elektros grandinės rinkinys tinkantis bet kokiais magnetinei lentai 
patogiam demonstravimui. Veikia su baterijomis, bet yra galimybė prijungti ir 
maitinimo šaltinį.

7 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Plastikinių blokų pagrindai yra magnetin-
iai su viršuje atspausdintais  grandinės simboliais ( juoda spalva). Jie gali būti 
išdėstyti horizontaliai ant stalo paviršiaus arba vertikaliai ant plieninės plokštės.

Prie rinkinio gali būti naudojama  elementai (AA) ir žemos įtampos lizdas alter-
natyviam  maitinimo šaltinio prijungimui (kodas 68534).

404,10 €

Demonstracinis rinkinys “Paprastos elektrinės grandinės, magnetinės” 53540

Didysis fizikos pagrindų eksperimentų 
rinkinys - laboratorija

Su šiuo universaliu fizikos eksperimentų rinkiniu galima 
atlikti visus svarbiausius fizikos pagrindų eksperimentus 
net neturint specializuotos laboratorijos.

Eksperimentų temos: mechanika, optika, elektra, šiluma.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 74 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. Rinkinio dalys yra suderinamos ir 
su kitomis to paties gamintojo priemonėmis, todėl bet 
kada gali būti papildytas. Papildomai reikalinga: maiti-
nimo šaltinis.

16500

3397,30  €

    mokiniai eksperimentus galima atlikti per vieną pamoką
    ypač paprasti ir aiškiai suprojektuoti prietaisai
    lengvas valdymas
    labai jautrus voltmetras kaip generuojamos elektros įtampos indikatorius
 

Elektros gamybos iš šių šaltinių principus galima iliustruoti:
    radiantinė energija – saulės elementas
    cheminė energija – galvaninė ląstelė
    mechaninė energija – indukcinė ritė 

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, eksperimentų aprašai 
lietuvių kalba.  

225,00 €

Rinkinys ,,Elektros energijos šaltiniai” 23030

Įrangos komplektas, skirtas pagrindiniams  eksperimentams su saulės elemen-
tais, kuriuos galima atlikti per vieną pamoką.
Elementai yra paprasti ir aiškiai suprojektuoti, juos studentai gali lengvai naudoti 
dirbdami grupėse.

Eksperimentai, kuriuos galima atlikti, yra šie:
    be apkrovos veikianti įtampa ir trumpojo jungimo srovė
    nuoseklus ir lygiagretus jungimas
    saulės generatoriaus charakteristikos
    apšvietimo ir apšvietimo kampo įtaka
    saulės energijos pavertimas mechanine energija ir šviesos energija
    vandenilio gamyba

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

Be papildomų šaltinių (lempos), skirtų saulės elementams 
apšviesti esant silpnam apšvietimui, ir matavimo prietaisų, 
skirtų matuoti elektrinius dydžius, jokių kitų priedų nereikia. 419,40 €

Rinkinys ,,Saulės elementai” 23060
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Demonstracinis eksperimentų 
rinkinys „Mechanika“
Šiuo eksperimentų rinkiniu galima atlikti įvairius me-
chanikos eksperimentus su svertu, skriemuliais ir di-
namometrais.

Eksperimentų temos: dinamometras, svirtys, fiksuotas 
ir kilnojamasis skriemulys ir kt.

Rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 
10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

43080

950,65 €

Demonstracinis rinkinys „Mechanika“
magnetinei lentai 

Šiuo rinkiniu galima pademonstruoti pagrindinius 
mechanikos dėsnius ir paprastųjų mechanizmų veikimą.

Eksperimentų temos: svoris ir svorio jėga, Huko dėsnis, 
jėga ir pasipriešinimas, nuožulnioji plokštuma, svorio cen-
tras, svirtys, skriemuliai.

Rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: magnetinė lenta.

43085

945,90 €

Demonstracinis rinkinys „Vėjo energija“ 54620

718,60 €

Šiame rinkinyje yra įranga, skirta esminiams eksperimentams, susijusiems su vėjo energijos naudojimu, atlikti.
Kinetinė vėjo energija vis dažniau naudojama kaip alternatyvus energijos šaltinis, paverčiant ją mechanine, o 
vėliau ir elektros energija.
Šis rinkinys leidžia ištirti paprasto vėjo generatoriaus galimybes ir trūkumus. Galima palyginti ir įvertinti įvairių 
veiksnių, tokių kaip rotoriaus tipas, vėjo greitis, vėjo kryptis ir kt., poveikį. Norint sukurti reikiamą oro srautą, 
naudojamas paprastas ventiliatorius. 

NAUJA!

Eksperimentai:
    energija iš oro srovės;
    energijos konversija;
    generatoriaus įtampos poliškumas;
    vėjo greičio įtaka;
    vėjo krypties įtaka;
    apkrovos įtaka vėjo turbinai;
    rotoriaus menčių skaičiaus įtaka;
    vėjo turbinos galia;
    energijos kaupimas;
    vėjo energijos panaudojimas.

Rinkinyje:
priemonės 1 darbo grupei, 10 eksperimentų aprašai 
lietuvių kalba.

Demonstruoti saulės šiluminės energijos konversijos pagrindus ir technines tai-
kymo sritis.
Šiame rinkinyje yra aparatūra, skirta pagrindiniams šilumos absorbcijos, konvek-
cijos ir radiacijos eksperimentams, taip pat leidžianti surinkti visą saulės kolek-
torių su šilumine sifono recirkuliacija, siurblių cirkuliacija ir šilumokaičiu. 
Eksperimentai:
    šilumos radiacija;
    šilumos radiacijos sugertis;
    šilumos konvekcija;
    saulės kolektoriaus principas;
    saulės kolektorius su termosifono cirkuliacija;
    saulės kolektorius su siurblio cirkuliacija ir šilumos mainais. 

Rinkinyje: 
priemonės 1 darbo grupei, 6 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.  

Demonstracinis rinkinys „Saulės šiluminės energijos konversija“ 49355

1600,60 €

Demonstracinis rinkinys „Fotoelektros elementai“ 49346

788,00 €

Žinių apie galimą atsinaujinančių išteklių energijos sistemų naudojimą derinimas dabar tapo pagrindine bendrojo 
lavinimo programų dalimi.
Kaip visada, Saulė su beveik neišsenkančiais energijos ištekliais yra apskritai svarbiausia.
Šiame rinkinyje yra visa įranga, reikalinga esminiams eksperimentams, susijusiems su elektros energijos, pagam-
intos iš saulės šviesos, gavimu ir naudojimu, atlikti. 

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 14 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

Eksperimentai:
    saulės elementas kaip įtampos šaltinis;
    saulės elementas kaip srovės šaltinis;
    vidinis saulės elemento atsparumas;
    saulės elementas kaip diodas;
    apšvietimo įtaka;
    apšvietimo kampo įtaka;
    saulės modulis;
    saulės modulių nuoseklus sujungimas;
    lygiagretus saulės modulių prijungimas;
    saulės baterijos įkrovimas;
    saulės energijos konversija:- į šviesos energiją - į mechaninę energiją;
    vandenilio gamyba naudojant saulės energiją;
    akumuliatoriaus įkrovimas saulės energija.

NAUJA!

NAUJA!
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Demonstracinis rinkinys „Hidroelektrinė“

Patrauklus ir lengvai suprantamas modelis, susidedantis iš impulsinės 
turbinos ir 6-V, 3 W generatoriaus su skaidriu galiniu gaubtu, surinktų ant 
bendro veleno. 
Pastatyta ant pagrindinės plokštės su grandinės schema ir dviem poromis 
4 mm išvesties lizdų,  vieną -AC, o kitą- DC, naudojamoms apkrovoms 
sujungti.

Dydis: 240 x 175 x 200 mm 
*Hidroelektrinės modelį galima naudoti tik 
su vandeniu, o ne su garais! 

 44631

322,80 €

NAUJA!

Nustačius įrangą, galima nustatyti jėgą, kurios reikia atskirti nuo vandens 
paviršiaus žiedą besiliečiantį su vandeniu.
Nuleiskite vandenį iš kito indo, kol žiedas atitrūks nuo vandens pa-
viršiaus. 
Atsiradusį jėgos skirtumą galima matyti dinamometre. 
Su rinkiniu pateikiami aprašai lietuvių kalba.

Rinkinyje: 
    trikojo pagrindas;
    stovo strypelis, 500 mm;
    dviguba rankovė su išpjova;
    stovo strypelis, 100 mm;
    žiedas su kabliuku;
    dinamometras, 0,2 N;
    žiedas paviršiaus įtempiui matuoti;
    2 plastikiniai indai;
    silikoninė žarnelė, 50 cm;
    atraminiai mediniai blokai.

Demonstracinis rinkinys “Pavišiaus įtempimas” 44075

NAUJA!

Demonstracinis rinkinys „Optika“ magnetinei lentai 

Rinkinys skirtas spindulių trajektorijos tyrinėjimams, pasitelkiant lęšius, 
prizmes ir veidrodžius.

Eksperimentų temos: linijinis šviesos sklidimas, siaurieji šviesos spinduliai, 
šešėliai, šviesos atspindžio dėsnis, dvigubas veidrodis, šviesos refrakcija, 
lęšių kombinacijos, spalvos pigmentas ir kt.

Rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 22 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. 
Papildomai reikalinga: maitinimo blokas, 
magnetinė lenta.

47095

712,20 €

Demonstracinis rinkinys „Geometrinė 
optika“ magnetinei lentai  

Rinkinys skirtas pademonstruoti pagrindinius geometrinės optikos dėsnius.

Demonstracijų temos: šviesos spindulių refrakcija per išgaubtą/įgaubtą lešius 
ir prizmę, lūžio rodiklis, šviesos sklidimas trumparegių, toliaregių akyse ir kaip 
pritaikomi lęšiai akių korekcijai ir kt.

Rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

47080

406,10 €

Papildymas „Spalvų sumaišymas” demonstraciniam rinkiniui 
„Optika“ magnetinei lentai (47095)

Susideda iš dviejų metalinių veidrodžių, esančių ant magnetinio pagrindo, 
kurių kiekviename yra raudonos, mėlynos ir žalios spalvos plėvelės filtras ir 
iš balto plastiko pagamintas magnetinis pasviręs ekranas, turintis maždaug 
30 ° kampą.
Matmenys: Veidrodis ir filtras: 50 x 50 mm,  
Skėtis: 150 x 150 mm 

47487

125,60€

Fizikinis akies modelis

Šį fizikinį akies modelį galima panaudoti žmogaus akies optinių funkcijų 
demonstravimui, pvz. objekto atvaizdavimas tinklainėje, akomodacija (lęšių 
kreivių pokyčiai), trumparegystė, toliaregystė.
Modelis susirenka į laikymo lagaminėlį. 

Rinkinyje:
    pusės akies obuolio su reguliuojama rainelės plėvele ir 2 iškiliais lęšiais - 
      ant kotelio;
    pusės akies obuolio su tinklaine (skaidri pertvara) – ant kotelio;
    lęšiu laikiklio su vienu įdubusiu ir vienu iškiliu korekciniu lęšiu – ant kotelio;
    žvakės laikiklio su dviem žvakėmis – ant kotelio;
    aliumininis bėgio  su 4 slankiais veržtuvais.

47030

845,30 €

NAUJA!

NAUJA!

157,40 €
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Demonstracinis Optikos rinkinys 

Rinkinys skirtas pademonstruoti pagrindinius optinės fizikos eksperi-
mentus. Vaikai galės tyrinėti ir akies struktūrą bei funkcijas.   

Demonstracijų temos: šviesos sklidimas, šviesos atspindžiai, šviesos 
refrakcija, šviesos dispersija, lęšiai, mikroskopai ir kt.

Rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 27 eksperimentų aprašai  lietu-
vių kalba. Papildomai reikalinga: maitinimo šaltinis. 
Šį rinkinį galima papildyti rinkiniu apie šviesos bangų 
sklidimą (47605).

47600

1607,70 €

Papildomas demonstracinis Optikos rinkinys 

Šis papildomas Optikos rinkinys (prie 47600 rinkinio), skirtas pade-
monstruoti ir tyrinėti šviesos bangų sklidimą.

Demonstracijų temos: difrakcija, poliarizacija, dvejopas spindulių 
lūžis, chromatinė poliarizacija ir kt.                                                                                  

Rinkinyje: priemonės demonstracijai.

47605

331,90 €

Demonstracinis rinkinys 
„Elektrostatika“
Rinkinys leidžia pademonstruoti elektrostatikos eks-
perimentus.

Eksperimentų temos: jėgos veikimas tarp įkrautų 
kūnų, elektroskopas, elektrostatinis filtras, elektriniai 
skambučiai, elektrostatinis kamuolys ir kt.

Rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 8 eksperi-
mentų aprašai lietuvių kalba.

50332

596,90€

Didelio efektyvumo elektrostatinės 
indukcijos mašina (Wimshurst’o 
mašina)
Techninės specifikacijos: 
įtampa: apie 120 kV, kibirkšties ilgis: apie 100 mm, es-
ant žemai drėgmei, disko skersmuo: 310 mm, matme-
nys: 380 x 180 x 430 mm, svoris: 3,4 kg. 
CE ženklas. 

50315

683,70 €

NAUJA! NAUJA!

Demonstracinis rinkinys 
„Transformatorius“

Transformatorius, valdomas galios induktoriaus, skirtas 
parodomiesiems mokytojų eksperimentams. Eksperi-
mentai: 
Lankinis elektros išlydis; Uždegimo žvakė; Lydymas; 
Virinimas; Tomsono žiedo eksperimentas; Aprašai 
pateikiami lietuvių kalba.

54000

1606,00 €

NAUJA!

Dėl kainos kreiptis atskirai

Van de Grafo generatorius 50300

597,60 €

Saulės energijos tyrinėjimo rinkinys

Naudodami šį rinkinį tyrinėkite saulės energiją - energijos virsmus, sužinokite 
kokią įtaka generuojamai galiai turi fotovoltinių plokščių kampas saulės atžvil-
giu. Trys saulės baterijos leidžia palyginti nuoseklų ir lygiagretų grandinės su-
jungimus. Sužinokite apie svarbių fotovoltinių sistemų kintamųjų poveikį, pvz.: 
šešėlio, temperatūros ir apkrovos poveikį saulės baterijų veikimui. Panaudokite 
saulės kolektorių energiją vandens siurbimui ar mažam varikliukui įjungti.

Rinkinyje:
    saulės baterijos, 2V/400mA (3);
    vandens siurbliukas (1);
    laidai ir kiti priedai.

KW-SEEKNAUJA!

Atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinys

Rinkinys skirtas veikloms, susijusioms su atsinaujinančiais energijos šaltiniais:

   energijos gamybai skirtas mažas saulės kolektorius ir vėjo turbina, 
   elektrolizeris - vandenilio ir deguonies gamybai su galimybe juos laikyti
   kuro elementas, paverčiantis cheminę energiją atgal į elektros energiją

452940

375,30 €

Van de Grafo generatorius leidžia demonstruoti ir 
aiškinti pagrindinius elektrostatikos bruožus: elektros 
akumuliaciją, potencialų skirtumus, talpą ir varžą.

NAUJA!

NAUJA!
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Vėjo energijos eksperimentų rinkinys KW-BWX

Rinkinys skirtas tyrinėti vėjo turbinų technologijos aspektus: kaip skirtingas sparnuotės dizainas, pavarų santykis 
ir kiti parametrai įtakoja rezultatą. Rinkinio pagalba galite generuoti elektros energiją 0,5–3 V diapazone ir net 
kelti svorius.

Veiklos:
       generuokite elektros energiją;
       išmatuokite sukuriamą galią;
       kelkite svorius;
       įžiebkite LED diodus;
       įkraukite kondensatorius;
       palyginkite aerodinaminias ir plokščias vėjo turbinų mentes.

Rinkinyje:
       pavarų rinkinys (su 8, 16, 32 ir 64 dantų krumpliaračiais);
       vėjo turbinos generatorius su laidais;
       vėjo turbina;
       “Bokštas” su pagrindu turbinos tvirtinimui;
       kiti reikalingi priedai surinkti veikiantį vėjo jėgainės modelį.

NAUJA!

Dėl kainos kreiptis atskirai

Rinkinys „Hydrocar“ 452980

Rinkinys supažindina studentus su hibridinėmis technologijomis, kurios skatina šių dienų automobilių revoliuci-
ją! Tai pavyzdys, kaip panaudojama saulės energija ir vandenilis švarios energijos gamybai. Lengva konstruoti ir 
valdyti.

Rinkinyje:
       važiuoklė su LED lempute ir varikliu;
       reversinis (PEM) kuro elementas;
       0,75 W saulės elementas;
       2 x 2 mm jungiamieji laidai;
       baterija su jungiamuoju laidu;
       vandenilio bakas;
       deguonies bakas;
       vidinės dujų talpyklos;
       kuro elemento plastikiniai kaiščiai;
       permatomi silicio vamzdžiai;
       švirkštas;
       surinkimo instrukcijos;
       CD-ROM su mokymo programos vadovu.

Eksperimentai:
       sistemos surinkimas ir eksploatavimas;
       šilumos poveikis saulės baterijoms;
       atspalvio poveikis saulės baterijoms;
       pakreipimo kampo poveikis saulės baterijoms;
       saulės modulio maksimalios galios nustatymas (reikalingas papildomai rezistoriaus modulis);
       vandens elektrolizė;
       kuro elementas. Elektros generavimas iš vandenilio ir deguonies. Reakcijos greitis;
       kuro elemento įtampos priklausomybė nuo poliarizacijos.

NAUJA!

127,80 €

Atraskite ENERGIJĄ esančią po Jūsų kojomis!
„Mudwatt“ visiškai nauju būdu įtraukia vaikus į STEAM, naudodamas 
energiją generuojančių bakterijų, gyvenančių dirvožemyje, galią!

Vaikai eksperimentuoja su įvairių tipų dirvožemiu (ir maistu iš šaldytu-
vo), kad maksimaliai padidintų generuojamą energiją . Programėlė 
„MudWatt Explorer App“ leidžia vaikams išmatuoti galią, stebėti 
MudWatt bakterijų augimą ir tyrinėti nuostabią mokomąją komiksų 
knygą!
Mikrobiologija, energetika, chemija, fizika ir aplinkos inžinerija – visa 
tai viename rinkinyje!

Rinkinyje:
       10 pilnų „MudWatt“ klasikinių rinkinių (10 anodų, 10 katodų, 
         10 indų su dangteliu, 10 mikroshemų su LED, 3 skaitmeniniai
         laikrodžiai);
       10 porų jungiamųjų laidų („MudWatts“ sujungimui);
       10 20 puslapių edukacinių/mokomųjų knygelių;
       10 porų juodų nitrilo pirštinių;
       „Mudwatt Explorer“ programa 
        (atsisiunčiama iš „iTunes“ ir „Google Play“).
       veiklų aprašymai lietuvių kalba

MudWatt: Klasės rinkinys 1081106

828,90 €

NAUJA!
Atlikdami eksperimentus su šiuo rinkiniu mokiniai pamažu tirs kuro 
elemento savybes, saulės-vandenilio technologiją. Susipažinkite su 
ateities technologijomis tiesiog vaiko kambaryje ar mokymo įstaigoje.

Rinkinį sudaro: 
PEM elektrolizatorius, PEM kuro elementas, saulės modulis, ventil-
iatoriukas apkrovai, jungiamieji laidai ir vamzdeliai skirti komplekto 
modulių pajungimui.  Pateikiama kartu su metaline pagrindo plokšte 
skirta modulių tvirtinimui. Komplekte esantis saulės modulis - 2,0 V / 
350 mA, elektrolizatorius - 1 W, deguonies gamybos greitis 2,5 cm3 / 
min, vandenilio gamybos greitis 5 cm3 / min , ventiliatoriaus galia 10 
mW,

Rinkinys komplektuojamas su mokomąja veiklų knyga,
Rekomenduojama : nuo 12 metų ir vyresniems,

Privalumai:
       kompaktiška sistema ant vienos pagrindinės plokštės
       aiški, savaime suprantama struktūra
       tvirta konstrukcija
       trumpas nustatymo laikas

Kuro elemento demonstravimo rinkinys J101

351,00 €

NAUJA!
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Radiacijos priemonių rinkinys 1006804

       

374,70 €

Priemonių rinkinys skirtas atlikti iki 10 eksperimentų su radiacija. Eksperimentai yra atliekami ant Rinkinio pažen-
gusiesiems pagrindo plokštės (U8408035). Rekomenduojame šį rinkinį naudoti su Geigerio radiacijos skaitikliu 
U111511 (į komplektą neįeina).

NAUJA!

Rinkinyje:
       1 pagrindo plokštė 340x250mm;
       3 darbo šablonai;
       1 laikiklis šaltiniui ir magnetas;
       1 nukreipiamasis magnetas;
       1 Torio spinduliavimo modulis;
       2 aliuminio plokštelės, 0,5 mm;
       1 aliuminio plokštelės, 1 mm;
       1 švino plokštės apgaubta plastiku, 2 mm;
Eksperimentai:
       nustatyti foninę spinduliuotę;
       nustatyti įvairių radioaktyviųjų preparatų 
        pulsavimo dažnius;
       statistinis impulsų pasiskirstymas;
       identiškų radiacijos dozių nustatymas skirtingiems
        radioaktyvių preparatų kiekiams;
       spinduliuotės prasiskverbimo pajėgumai ir 
        spinduliuotės sklidimo atstumai;
       alfa ir beta spinduliuotės nukreipimas elektriniu
        lauku;
       alfa spindulių absorbcija;
       beta spindulių absorbcija.

Universalus, paprastas ir kompaktiškas įrenginys α, β ir γ spinduliuotei matuoti. 
Į komplektą įeina USB kabelį, programinė įranga Windows aplinkai, ir naudoji-
mo instrukciją.

Techninės savybės:
       spinduliuotės tipai: α nuo 4 MeV, β nuo 0,2 MeV, γ nuo 0,02 MeV;
       ekranas: LCD, 4 skaitmenų;
       gama jautrumas: 114 impulsų / min  60Co spinduliuotės = 1 mikrosivertų / h
       foninės spinduliuotės energijos juostos;
       fono norma: ~ 10 impulsų per minutę;
       akumuliatoriaus naudojimo laikas: ~ 3 metai;
       matmenys: ~ 163x72x30 mm³;
       svoris: ~ 155 g.

Geigerio - Miulerio jutiklis 1002722

465,50 €

NAUJA!

Vilsono kamera ATSCIENT7030

682,40 €

Vilsono kameros veikimas pagrįstas atšaldytos plokštės ir etanolio naudojimu.  Šia kamera galima stebėti kosminę 
spinduliuotę, fiksuojant trekus ir identifikuojant elementariąsias daleles.

Rinkinyje:
       šaldomoji plokštė;
       daugkartinio naudojimo, užšaldoma vartotojo turimame standartiniame šaldiklyje. Plokštė maždaug valandą
       vilsono kameroje (kambario temperatūra) išlaiko žemą temperatūrą.  Plokštės išmatavimai 150 mm x 150 mm;
       stebėjimo kupolas;
       PVC skaidrus plastikas, dydis 100 mm x 100 mm x 110 mm.
       spinduliuotės pėdsakus galima stebėti 15 - 20 min.
       pateiktas LED šviesos šaltinis , skirtas lengvesniam susidariusių radioaktyviųjų spindulių takelių stebėjimui.
       pateiktas siūlomai kamerai skirtas alternatyvus radiacijos šaltinis.

NAUJA!

Elektronikos rinkinys

Elektronikos rinkinys su maketavimo plokšte.

Rinkinyje: priemonės 6 darbo grupėms, 11 eksperimentų aprašai.

655000

488,40 €

Elektros / Elektronikos rinkinys „Intro Class“

Kurkite elektros schemas su schemų braižymo rašikliu, kurio nubrėžtos linijos yra laidžios elektros srovei. Rinkiny-
je esantys modulių deriniai sukuria ypatingą galimybę eksperimentuoti ir kurti ir yra pritaikomi įvairaus amžiaus, 
gebėjimų mokiniams ir skirtingoms mokymo programoms. Sudėtingumas auga, augant jūsų žinioms, leidžianči-
oms tyrinėti darbų apraše esančias temas kartu su mobiliąja programėle “ CS Circuits “ (iOS ir Android).
Rinkinyje:
       30 vnt. rašiklių;
       25 vnt. Trafaretai su angomis elektros srovės grandinės kontaktams;
       25 vnt. elektros srovės jungtukai;
       50 vnt. šviesos diodų;
       5 vnt. kitų spalvų šviesos;
       5 vnt. mirksintys kelių spalvų šviesos diodai;
       25 vnt. maitinimo šaltiniai;
       25 vnt. maitinimo baterijos jungtys. 1727,90 €

IntroClass

NAUJA!



PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS 8584
FIzIKA 4

Perjungiklis

Jungiklis su dviem 4mm kištukiniais lizdais. 
Pagrindas 120x90mm. Pagrindas su guminėmis 
kojelėmis stabilumui užtikrinti.

 429080

19,20 €

NAUJA!

Stovelis lemputei E10, 2 jungtys

E10 lempos stovelio su dviem 4mm kištukiniais lizdais. 
Pagrindas  120x89mm.

Pagrindas su guminėmis kojelėmis stabilumui užtikrinti. 

  429000

11,20 €

NAUJA!

Laidų eksperimentams rinkinys, 15 vnt.

15 laidų rinkinys įvairiems fizikos eksperimentams. 75 cm ilgio, po 
5 kiekvienos spalvos (raudona, juoda ir mėlyna). Laidų pagrindą 
sudaro varinė viela, aptraukta lanksčia PVC danga, naudojama dar-
bui su žemos įtampos elektros grandinėmis. Laidai yra antgaliai yra 
visiškai izoliuoti.

Techninės savybės:
       vielos skersmuo: 1 mm;
       didžiausia nuolatinė srovė: 19 A;
       antgaliai: 4 mm (nikeliuoti).

1002840

76,40 €

NAUJA!

Rezistorius su pagrindu, 5 ohm 50 W 5%

Rezistorius su pagrindu. 5 ohm 50 W 5%.

429150

36,00 €

NAUJA!

Skaitmeninis energijos skaitiklis 3.68kW 16A 1002802

24,10 €

Skaitmeninis skaitiklis, skirtas matuoti prietaisų, prijungtų prie tinklo, 
elektros energijos suvartojimą ir nustatyti galimas sąskaitas, nurodytas 
kilovatų per valandą. Taip pat galima parodyti didesnių prietaisų budė-
jimo režimą. Jei prijungtas prietaisas sunaudoja daugiau nei 3600 W, 
skleidžiamas įspėjamasis signalas. Pateikiama su vidine baterija, skirta 
atsarginėms atminties kopijoms kurti.
Techninės savybės:
       rodomos vertės: energija, patirtos išlaidos, galia, įtampa, srovė, 
        laikas, savaitės diena
       įėjimo įtampa: 230 V, 50/60 Hz
       didžiausia leistina apkrova: 3680 W / 16 A
       minimali ekrano apkrova: 1 W / 0,005 A
       energija: 0 - 9999,9 kWh
       srovė: 0,005 - 16 A
       aktyvi galia: 0 - 3680 W
       tikslumas: ± 0,5%
       saugos klasifikacija: II kat. 300 V (IEC-1010-1)
       darbinė įtampa: vidinė baterija, skirta atsarginėms atminties kopijoms
Matmenys: apytiksliai 120x60x75 mm3
       svoris: apie 160 g
       svoris 0,18 kg 

NAUJA!

Rinkinys „Magnetinės levitacijos tyrimo įrenginys“ LevitationKit

6776,00 €

Įrenginys (priemonių rinkinys) skirtas demonstruoti superlaidumo, levitacijos reiškinius.

Siūlomu įrenginiu (ar priemonių rinkiniu) galima demonstruoti:
kvantinę levitaciją (fizinių kūnų skriejimas ore);
superlaidumą (fizikiniame kūne nesant varžos);
Meisnerio efektą (fizikiniame kūne nesant magnetinio lauko);
kvantinį užraktą (superlaidininko „įstrigimą“ magnetiniame lauke);
Maglev (magnetinės levitacijos traukinys) kelio reiškinį (fizikinio kūno judėjimą neliečiant žemės).
Galima matuoti levitacijos jėgą; kritinę temperatūrą (naudojant magnetinę levitaciją).

Rinkinyje:
       dvi maglev tipo apvalios kelio trasos, kurių skersmuo Ø40cm;
       8 rankiniai magnetiniai įtaisai;
       du kvantiniai levitatoriai, kurių skersmuo 4,5 cm;
       aštuoni Ed levitatoriai (juose įmontuotas termometras), levitatorių skersmuo 3,5 cm.

NAUJA!

6,00 €

Elektros lemputės laikiklis

Elektros lemputės laikiklis, tinkantis lemputei E10. Galima naudo-
ti su saugos kištukais, mini laidais ir banana tipo kištukais.

412015
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Mobilios elektroencefalografijos metodu (EEG) veikiančios ausinės

Mobilios elektroencefalografijos metodu ( EEG ) veikiančios ausinės skirtos tir-
iamiesiems darbams matuoti smegenų biosrovę, fiksuojant elektrinius virpesius 
penkiais kanalais.
Rinkinyje:
mobilios elektroencefalografijos metodu ( EEG )veikiančios ausinės;
programinė įranga suderinta ir skirta darbui su mobiliomis EEG ausinėmis;
trys guminiai pusiau sauso polimero Pz jutikliai, kurie yra lengvai naudojami ir 
valomi;
pusiau sauso polimero Pz jutiklių valymo skystis;
apsauginis kelioninis dėklas;
USB imtuvas.

Techninės savybės:
    minimalus nuskaitymo laikas 1-2 minučių ribose;
    mėginių ėmimo dažnis 128 mėginiai per sekundę per kanalą;
    palaikomos platformos: Windows: 7,8,10; MAC: OS X; iOS: 9 ar naujesnės 
     versijos; Android: 4.43+ ;
    patogus prisijungimas prie presonalinio kompiuterio ir mobiliuosių įrenginių;
    įkraunamos baterijos veikimo laikas 8 valandos naudojant USB imtuvą, 
     iki 4 valandų naudojant „Bluetooth “
    9 „AXIS“ judesio jutikliai nustatantys galvos judesius.

599,00 €

 MobaEEGNAUJA!

Skaitmeninės svarstyklės.
Svėrimo ribos: 0 - 750 g.
Tikslumas: 0.1 g.
Rinkinyje yra 2xAAA baterijos.

Svarstyklės 102890 Svarstyklės

Skaitmeninės svarstyklės su 
gaubtu.
Svėrimo ribos: 0 - 300 g.
Tikslumas: 0.01 g.
Rinkinyje yra 2xAA baterijos.

102900

18,60 € 34,30 €

71,00 € 31,30 €

Sudedamos svarstyklės iš 
tvirto plastiko su svareliais.
Svėrimo riba iki 2 000 g.

Rinkinyje: 10 vario svarelių: 
2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 
g, 1 x 20 g ir 1 x 50 g.
 

Svarstyklės su svareliais 091700 Svarelių rinkinys

Rinkinyje yra 16 svarelių nuo  
50 g iki 10 mg (50 g - 20 g - 2 
x 10 g - 5 g - 2 x 2 g - 1 g ir 500 
mg - 2 x 200 mg - 100 mg - 50 
mg - 2 x 20 mg - 10 mg).

Įpakavimas: plastikinėje dėžu-
tėje su dangteliu, pridedamas 
pincetas.

095530

Svarelių rinkinys

Svareliai yra su kabliais, todėl gali būti sukabinami vienas 
su kitu. 

Rinkinyje: 1 x 1000 g, 1 x 500 g, 
2 x 200 g, 1 x 100 g, 1 x 50 g.

670119

61,30 €

32,40 €10,10 €

Rinkinyje yra 6 skirtingos 
medžiagos: aliuminis, ge-
ležis, cinkas, varis, švinas ir 
medis.
Kubelių išmatavimai: 
10 x 10 x 10 mm. 

Skirtingų medžiagų kubeliai 150000 Skirtingų medžiagų kubelių rinkinys

Rinkinyje yra 6 skirtingos 
medžiagos: aliuminis, ge-
ležis, cinkas, varis, švinas ir 
mediena, po 3 kiekvienos 
medžiagos 
dydžius.

150010

Dinamometrai

Dinamometras, 50 N  103750                      3,10 €

Dinamometras, 5 N  103720                      2,50 €

Dinamometras, 20 N  103740       2,50 €

Dinamometras, 2,5 N 103710                      2,50 €

Dinamometras, 10 N  103730                      2,50 €

Skriemuliai

Viengubas skriemulys 210500                      7,70 €

Dvigubas skriemulys  210510                      8,00 €

Trigubas skriemulys   210520      8,60 €
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Termometras skaitmeninis 
-50 - 300 C
Skaitmeninis termometras, kurio matavimo diapazonas 
nuo -50 iki +300 ° C (-58 iki +572 ° F), skiriamoji geba 0,1 ° C 
ir absoliutusis tikslumas 1 ° C.

Techninės savybės:
Įrengtos maks. / Min., Įjungimo / išjungimo ir palaiky-
mo funkcijos. Galima matuoti ° C arba ° F. Automatiškai 
Išsijungia po 10 minučių;
Ilgis: 240 mm;
Baterija: 1 vnt. 351604 Mygtukas cell44 LR44 
(pridedamas). 

62102F

3,80 €

NAUJA!

Graduotas stiklinis termometras.
Matavimo diapazonas: nuo - 10° iki 110°C;
Išmatavimai: 260 mm x 6 mm. 5,90 €

Infraraudonųjų spindulių termometras, iki 380 °C

Infraraudonųjų spindulių bekontaktis paviršiaus termometras temperatūros matavimui iš 
saugaus atstumo, pvz. nepasiekiamų vietų, karštiems arba judantiems objektams tirti. Su lazeri-
nio diodu, apšviečiamas LCD ekranas, išmatuotų verčių atminties funkcija, automatinis išsijungi-
mas. Pridedamas maišelis ir baterijos.
Techninės savybės:
matavimo diapazonas: -50 °C - +380 °C -58 °C - 716 °F;
skyrius: -1 °C/F;
tikslumas: 2% , ± 2 °C / 4 °F;
reakcijos laikas: <1 s;
optinė skiriamoji geba: 12:1;

1020909

61,60 €

NAUJA!

baterija: 9 V;
dydis: ~ 160x82x45 mm;
svoris: ~ 180 g.

57,50 €

Skaitmeninis šviesos matuoklis su dideliu matavimo diapazonu ir dideliu 4 skait-
menų ekranu. Veikia 3 skirtinguose matavimo diapazonuose, kurie automatiškai kinta 
pagal skirtingus šviesos lygius. 

Techninės savybės:
su „max/min“ funkcija ir automatinio išjungimo funkcija po 15minučių;
simboliai x 10 arba x 100 rodomi aukštiems diapazonams, todėl rodomas rodmuo 
turėtų būti dauginamas iš šio skaičiaus; 
tiekiama kartu su baterija (9 V) ir patraukliu laikymo dėklu;
matavimo diapazonai: 0-20 llx, 0-20.000 lx, 0-200.000 lx;
skiriamoji geba: 0,1 lx diapazonui 0-200 lx;
mėginio dažnis: 2,5 x/sek.;
tikslumas: +/- 5% žemiau 10.000 lx ir +/- 10% virš 10.000 lx.

Liuksmetras 188800
NAUJA!

NAUJA!
Kalorimetras

Sudarytas iš dviejų labora-
torinių stiklinių, kurios at-
skirtos putplasčio izoliacija. 
Pagamintos iš aliuminio.
Talpa: 350 ml. Svoris: apie 84 g
Matmenys: išorė - skersmuo 
100 x 120 mm, vidus - 
skersmuo  70 x 90 mm.

274050

12,00 €

Kalorimetro dangtelis

Kalorimetrui skirtas dangtelis.

274020

12,00 €

NAUJA!

Džaulio dėsnio demonstravimui, naudojant kartu ka-
lorimetrą (274050). Įmontuotos 2 x 2,5 omų kaitini-
mo ritės, prijungtos prie 3 lizdų.
Aukštis: 120 mm.

Džaulio dėsnio prietaisas 274010

94,90 €

Kamertono šakutė 21 Hz su 
braižymo rašikliu

Šis kamertonas leidžia at-
vaizduoti sukeltus virpesius 
ant popieriaus lapo. Kamer-
tono virpesiai yra matomi 
plika akimi arba stroboskopo 
pagalba. Kartu pateikiamas 
rašiklis su laikikliu ir atsvara.
Natūralus dažnis: 21 Hz.
Ilgis: 245 mm. Bendras svo-
ris: ~ 170 g.

62,00 €

1000805

Kamertonai ant rezonansinių 
dėžučių 

Skirtas ritmo ir rezonanso 
eksperimentams.
Natūralus dažnis: 440 Hz. 
Kamertono šakutės ilgis: ~ 
170 mm
Rezonancinės dėžutės
Matmenys: 
180x90x50 mm³.

 1002613

73,60 €

Kamuoliukas ir žiedas

Skirtas kietų kūnų išsiplėtimo, atsiradusio dėl šilumos 
poveikio, demonstravimui. Rutulys ir žiedas, pagamin-
ti iš žalvario, su plastmasinėmis rankenomis. 
Žiedo Ø išorėje/viduje:  38/25 mm.
Kamuolio Ø  25 x 250 mm.
Ilgis: 260 mm.

266500

8,00 €

Švytuoklė

Priemonė energijos tvermės dėsnio demonstravimui.

Matmenys: 124 x 110 x 153 mm, rutulio Ø 20 mm.

211520

14,90 €

Termometras

Skirtas temperatūrai matuoti. Matavimo diapazonas 
nuo -10 iki +360 °C.
Matmenys: ilgis - 300 mm, Ø - 6 - 7 mm.

057520

29,80 €

Stiklinis termometras 
(nuo -10 iki +110°C), 1 vnt. 1002879
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Galileo termometras

Termometro veikimas paremtas dėsniu, kad skysčio tankis keičiasi proporcingai jo temperatūros 
keitimuisi. Skirtumas tarp burbulų svorio yra mažesnis nei  2/1000 g, ir tai suteikia 1 ° C 
termometro tikslumą. 
Aukštis:  44 cm. 
Matavimo diapazonas: 
nuo + 18 iki + 24 °C.

060003

41,00 €

Juostinis bangų prietaisas

Įrenginys skirtas demons-
truoti skersines bangas 
ir tirti, kaip bangos ilgis 
priklauso nuo virvės įtempi-
mo ir dažnio. 
Rinkinyje: blokas, guminis 
kabelis, skriemulys, ašies 

1000808

297,00 €

veržtukas, dinamometras, 5 N, 2 ašies strypai, univer-
salūs griebtuvai, 2 strypai, 400 mm.
Matmenys: 700x150x230 mm. 
Svoris: ~ 4,4 kg

Kundt vamzdelis

Skirtas stovinčių bangų 
demonstravimui ir garso 
bangų nustatymui.
Reikalingi priedai - tinkama 
tvirtinimo šakutė (224010) ir 
plaktukas (224561).
Matmenys: skersmuo 
30 x 660 mm.

247500

74,20 €

Danielio galvaninio elemento modelis 

Modelis susideda iš stiklinio cilindro, kurio tūris yra apie 1 l ir Ø 95 x 155 mm, akytojo 
molio cilindro, cilindrinio cinko ir kvadratinio vario elektrodų, be elektrolito. 
Naudojamas su 10% vario sulfato CuSO4 ir sieros rūgšties H2SO4 arba cinko sulfato 
ZnSO4 tirpalu.

452500

186,90 €

Rinkinyje yra 5 vienodo 
ilgio, skirtingo standu-
mo spyruoklės. Viena-
me spyruoklės gale yra 
kilpa, kitame - kablys.

Spyruoklių rinkinys 215580

12,60 €

Trinties blokas

Blokas su kabliu, skirtas 
trinties jėgos matavimo 
bandymams.
Matmenys: 300 x 50 x 25 mm.

192510

21,70 €

Svertas

Svertas su skylutėmis svareliams 
pakabinti.                                                       
Pagaminta iš 2 mm nikelio, 
padengto žalvariu.

Matmenys: 
320 x 15 mm.

190500

22,30 €

Sverto tvirtinimo ašis

Ašis skirta sverto (190500) 
tvirtinimui. 
Pagaminta iš nerūdijančio 
plieno. 
Ilgis: 95 mm.

190510

14,30 €

Juostiniai magnetai

Juostiniai magnetai padengti 
plastiku.

Rinkinyje: 2 vienetai.                                                              
Matmenys: 80 x 22 x 10 mm.

330850

U formos magnetas

Didelis, galingas AlNiCo mag-
netas su spalvotais poliais ir 
laikikliu.

Matmenys: 30 x 82 x 135 mm. 
Tarpas tarp ašių 59 mm.

331500

38,60 €

Magnetinio lauko demonstravimo 
rinkinys

Skirtas magnetinių laukų 
2D ir 3D demonstravimui.                                              

Matmenys: dėžutės 76 x 
76 x 76 mm, lėkštės: 91 x 
157 x 9 mm.

339610

43,90 €

10,10 €

Erstedo prietaisas

Erstedo prietaisas leidžia 
demonstruoti kaip įmag-
netinti daiktai, šiuo atveju 
adata, keičia kryptį pagal 
kintantį magnetinį lauką, 
kurį sukuria elektros srovė. 

1009710

26,50 €

NAUJA!

Magnetų rinkinys skirtas eksperimentams su magnetais ir magnetinėmis jėgomis.    
  

Magnetų rinkinys 331600

91,20 €

Rinkinyje:
      1 plieninių magnetų komplektas (7 x 16.5 x 100)    
      1 plieninis U formos magnetas su laikikliu               
      1 plastike įtvirtintų  ferito magnetų komplektas (80 mm ilgio)                                   
      2 ferito magnetai (50 x 19 x 5 mm)               
      10 apvalių ferito magnetų (5 * Ø 24 mm ir 5 * Ø 12 mm)       
      1 pora AlNiCo magnetų (6 x 6 x 38 mm)                                                                                  
      3 AlNiCo magnetai (Ø 12, Ø 19 ir Ø 24 mm)
      1 AlNiCo U formos magnetas (25 mm) - 1 AlNiCo magnetų komplektas 
       (Ø 8 mm x 24 mm)                                         
      1 AlNiCo magnetų komplektas (10 x 15 x 50 mm)
      4 spalvotos magnetinės plokštelės (50 x 50 mm), pagamintos 
        iš magnetinės gumos
      1 geležies drožlių indelis magnetinių laukų riboms parodyti                      
      4 kompasai (Ø 16 mm)                                                                          
      8 skirtingų medžiagų plokštelės

Magnetinė adata turi du priešingus polius ir yra 3 mm 
ilgio. Adata yra pritvirtintas prie stabilaus pagrindo.
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Plokštelių rinkinys 

Skirtas magnetizmo ir elektrochemijos eksperimentams.

Rinkinyje: 8 magnetinių ir nemagnetinių medžiagų plokštelės: žalvario, nikelio, švino, 
vario, aliuminio, geležies, cinko ir plastiko.

Plokštelių matmenys: 65 x 25 mm.  

339000

9,20 €

NAUJA!

Plazmos rutulys, Ø = 20 cm

Stikliniame rutulyje sukurtas vakuumas su nedideliu 
kiekiu inertinių dujų.Integruotas labai mažos galios 
Tesla transformatorius generuoja 120 kV įtampą, suku-
riančią nuolatines iškrovas, panašias į daugybę žaibų, 
kurios reaguoja tiek į prisilietimą, tiek ir garsą (balsą ir 
muziką). Magnetinis laukas už sferos labai mažas (<5-
10 h) ir pavojaus sveikatai nekelia. 
Techninės savybės:
Rutulys: Ø = 20 cm. Aukštis: 30 cm. 

670138

29,80 €

NAUJA!

Skirtas pademonstruoti santykį tarp tūrio ir slėgio 
esant pastoviai temperatūrai. 
Manometras: Ø 100 mm.
Ilgis: 350 mm.

Boilio ir Marioto slėgio 
prietaisas 180500

305,20 €

1003565

23,80 €

Spiritinis degiklis

Pagamintas iš metalo, su reguliavimo rankenėle ir dangteliu liepsnai gesinti.

Techninės savybės:
turinys: 60 ml;
dydis: ~ 55 x 70 mm;
svoris: ~ 50 g.

NAUJA!

Patogus demonstracinis rinkinys skirtas iliustruoti Lenzo dėsnį ir sūkurinių 
srovių indukciją. Mažas plieninis cilindras ir to paties svorio magnetas krin-
ta skirtingu greičiu per varinį vamzdį, nes dėl magneto judėjimo atsiranda 
sūkurinės srovės, dėl ko susidaro magnetinis laukas, kuris sulėtina magneto 
kritimą.

Matmenys: ilgis: apie 320 mm, skersmuo: apie 15 mm.

Rinkinyje: 
vario vamzdelis, plieninis cilindras, magnetinis cilindras (yra 2 plastikiniai 
dangteliai uždengti galus ir kad vamzdelį būtų galima naudoti kaip talpą cilin-
drams). 

Vario vamzdis Lenco dėsnio demonstavimui 1009716

45,60 €

Kompasas su plūduriuojančia rodykle

Plūduriuojanti kompaso rodyklė padaryta iš neodimio magneto, aptraukto putplasčiu. 
Panardinta į vandenį, rodyklė pasisuka šiaurės-pietų kryptimi.
Magnetas yra 8 cm ilgio ir 3 cm skersmens, pateikiamas sugraduotame inde, kuris turi 
laipsniais sugraduotą skalę. Indo aukštis apie 4 cm, Ø 11,5 cm.

792046

19,20 €

Lenco dėsnio svirtis

Priemonė skirta pademonstruoti Lenco dėsnį. Į komplektą įeina vienas uždaras ir vien-
as atviras konduktorių skritiniai su tvirtinimo detalėmis.
Techninės savybės:
ilgis: ~ 195 mm;
aukštis: ~ 110 mm;
svoris: 0.03 kg.

1009959

54,70 €

Paskalio rutulys

Stiklinis indas su slankiais plunžeriais, skirtas įrodyti, kad 
slėgis skystyje pasiskirsto vienodai visomis kryptimis.
Techninės savybės:
bendras ilgis: 350 mm;
skersmuo: ~ 70 mm.

1002892

214,00 €

Skirtingų formų kapiliarų 
aparatas
Stiklinis indas skirtas demonstruoti skysčio lygį skirtingų 
formų sujungtuose vamzdeliuose. Keturi skirtingos 
formos stikliniai vamzdeliai sujungti su apatiniu indo 
pagrindu.
Techninės savybės:
aukštis: ~ 195 mm; svoris: 0.33 kg.

1003509

53,70 €

NAUJA!NAUJA!



PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS 9594
FIzIKA 4

U formos manometras

Graduotas U formos manometras slėgio bandymams su 
skysčiais.
Techninės savybės:
kiekvienos šakos aukštis: 50 cm;
matavimo diapazonas: 0 - 5 kPa;
vamzdelio skersmuo: 10 mm.;
matmenys: ~ 200x150x530 mm.;
svoris: ~ 820 g.

1009714

72,20 €

NAUJA!

Vakuuminė kamera su 
rankiniu siurbliu
Skaidraus plastiko vakuuminė kamera skirta atlikti 
eksperimentus žemo slėgio aplinkoje. Rankinė pom-
pa integruota į aparato pagrindą. Yra oro vožtuvas ir 
manometras slėgio iki 330 hPa matavimui. 
Techninės savybės:
Matmenys: 200 mm x 250 mm.

1010126

131,20 €

NAUJA!

Atomo modelio rinkinys

Modelis leidžia mokiniui pažinti atomą intuityviu, lietimo ir eksperimentiniu būdu. Mo-
kiniai gali kurti savo atomus, izotopus ir jonus.

Rinkinyje: 8 mokiniams skirti komplektai, kiekviename iš jų po 2 atomų kūrimui skirti 
paviršiai, 30 protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų, ir 1 magnetinis mokytojo komplek-
tas, kuriame 2 branduoliai, 8 elektronų kriauklės, 20 protonų, 
20 neutronų ir 20 elektronų.

528005

450,60 €

UV žibintuvėlis

Difuzinė ultravioletinė lempa, kurios bangos ilgis yra apie 365 nm.
Su perjungimo mygtuku ir raišteliu pagabinti saugiai ant riešo. 

287110

3,90 €

NAUJA!

Stirlingo stūmoklinis variklis

Stirlingo stūmoklinis variklis, kuriame degimas priešingai nei įprastiniame varik-
lyje vyksta cilindro išorėje. Stirlingo variklis šilumą paverčia mechanine energija. 
Šis modelis kaip kurą naudoja alkoholį.

Matmenys: 180 x 90 x 90 mm.

266905

97,80 €

Elektrostatinės indukcijos mašina

Priemonė skirta elektrostatikos eksperimentams atlikti. Rankinis veikimo prin-
cipas, diržinė pavara, reguliuojamas kibirkštinis iškroviklis ir du aukštos įtampos 
kondensatoriai (Leyden’o stiklainiai).

Techniniai duomenys:
Skersmuo: 310 mm
Kibirkštinis iškroviklis: 120 mm
Dydis: ~ 360x250x400 mm³

1002967

390,00 €

697,70 €

Rinkinyje yra lazdelė su 
plaukais, neoninė lempa, 
Faradėjaus taurė, elektro-
das, rotorius, šerdies ru-
tulys ir izoliuotas cilindras 
su šerdiniais rutuliais.

Van de Grafo generatoriaus 
priedai 670065

210,60 €

Leidžia demonstruoti ir aiškin-
ti pagrindinius elektrostatikos 
dėsnius: elektros akumuliaci-
ją, potencialų skirtumus, talpą 
ir varžą.

Techniniai duomenys:
Kupolo Ø 220 mm
Maitinimo įtampa: 230 V
Kibirkščių ilgis: 80 - 100 mm
Bendras aukštis: 560 mm
Apatinės plokštės dydis: 195 x 
195 mm

Van de Grafo generatorius 370060

Jėgos stalas

Skirta jėgų paralelogramos demonstravimui.

Rinkinyje: 
    matavimo skalė
    besisukantis matlankis
    gulsčiukas
    3 x 10 g laikikliai
    3 svorių komplektai (1 x 50, 3 x 20, 4 x 5 g) 

208400

94,80 €

Variklio/generatoriaus rinkinys 476000

Skirtas vienfazio AC ir DC generatorių ir DC variklių demonstravimui. 
Rinkinyje:
    ritės laikiklis su komutatoriumi
    ritė, 800 apvijų
    laminuotas I - branduolys
    2 komutatoriaus kontaktinės spyruoklės
    profiliuotas bėgis
    4 stumdomi laikikliai (ertmės skersmuo: 10 mm)
    2 magneto laikikliai varikliui ar generatoriui
    2 stačiakampiai AlNiCo magnetai 
     (100 x 10 x 10 mm)
    rankinis pavaros skriemulys
    keturi skirtingi pavarų diržai 495,60 €
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Elektroskopas

Prietaisas skirtas elektros 
krūvio demonstravimui 
su 150 mm skersmens 
apsauginiu žiedu, kuris 
gali būti įžemintas. 

441000

220,50 €

Cinko plokštė elektroskopui

Naudojama su elektros-
kopu fotoelektrinio efek-
to demonstravimui.

441003

17,70 €

207,50 €

Oro pompos plokštė su lizdais

Skirta fizikinių žemo slėgio 
dėsnių demonstravimui, nau-
dojant kartu su stikliniu 
gaubtu (užsakomas papildo-
mai 178510). 

178020

Vamzdelio jungties Ø 10 mm.
Matmenys: 215 x 40 mm.

24,30 €

Vakuuminė - rankinė pompa

Vakuuminė - rankinė pompa 
su įmontuotu matuokliu.

069050

236,80 €

Stiklinis gaubtas

Derinamas su oro pompos 
plokšte (178000).
Skersmuo: 180 x 310 mm. 

178510

15,20 €

Vakuuminė žarnelė, 1m.

Tinkama vandens srovės 
vakuuminiams siurbliams ir 
oro pompos plokštei. Paga-
minta iš minkštos gumos.                                                            
Matmenys: Ø 8/18 mm.

037540

Vakuuminė pompa, pritaikoma tiek  laboratoriniams tyrimams, tiek pramonės 
reikmėms. Pridedama papildoma alyva, tačiau rekomenduojama užsisakyti 
papildomą vakuumo aliejų.                                                  

Techniniai duomenys:
       siurbiamoji galia: 750 mm Hg: 70 L / min
       ribinis vakuumas: 0,05 mBar
       variklis: 245 W 1440 aps / min
       neto svoris: 12,5 kg
Matmenys: 315 x 240 x 120 mm
       jungtis: 230 V / 50 Hz 415,90 €

Vakuuminė pompa, 2-jų pakopų 069525

8,00 €

Tuščiavidurė prizmė

Tuščiavidurė 60 ° prizmė, pa-
gaminta iš 3 mm stiklo, su 
nuimamu dangteliu, naudo-
jama spindulio lūžio rodikliui 
skysčiuose parodyti.
Matmenys: 50 x 50 x 53 mm.

300000

Niutono spalvų diskas, skir-
tas demonstruoti spalvines 
variacijas. Montuojamas ant 
stabilaus paviršiaus, varo-
mas mechaniškai.

Disko skersmuo: 90 mm.

Niutono spalvų diskas 670124

21,00 €

Pagrindinių spalvų - raudonos, 
žalios ir mėlynos spalvos 
(RGB) maišymas vadinamas 
aditiviuoju spalvų maišymu. 
Šia spalvų maišykle galima 
raudoną, žalią ir mėlyną 
šviesą sumaišyti atitinkamo-
mis proporcijomis.
Naudoja 
3 x 1,5 V AA 
baterijas.

Spalvų maišyklė 309000

26,70 €

Poliruoto paviršiaus stiklo 
prizmė.

Matmenys: 34 x 34 x 35 mm.

Niutono prizmė 298500

36,10 €

Su šiuo rinkiniu vaikai galės atlikti pagrindinius lazerinės op-
tikos eksperimentus, tyrinėti šviesos reiškinius.

Eksperimentų temos: Michelsono interferometras, difrakci-
ja, šviesos poliarizacija ir holografija ir kt.

Rinkinyje: Diodinis lazeris (2 klasė), įtampos adapteris, 
išgaubtas lęšis, veidrodis, pusiau permatomas veidrodis, mati-
nė stiklo plokštė, ekranas, spalviniai filtrai, poliarizacinis fil-
tras, įvairūs difrakcijos elementai, hologra-
ma, stiklo plokštė, skirta parodyti trukdžius.

Lazerinės optikos rinkinys 288750

666,20 €

Rinkinyje yra du veidrodžiai - vienas išgaubtas, kitas įgaubtas. Gali būti montuojami 
ant lęšių ir diafragmos laikiklio (290201).

Matmenys: skersmuo - 50 mm. 
Židinio nuotolis: +/- 10 cm.

Veidrodžių rinkinys 290310

4,80 €
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Optikos rinkinys su lęšiais ir 
šviesos šaltiniu 
Populiarios optikos rinkinio versija, apimantis daugy-
bę komponentų, įskaitant apertūrą, filtrus, lęšius ir 
veidrodžius. Šviesos dėžutei papildomai reikalinga: 12 
V ir 2 A maitinimo šaltinis ar 
maitinimo adapteris (670268).

293600

83,30 €

Lęšių rinkinys

Lęšių rinkinys, skirtas įvairiems optikos eksperimen-
tams - židinio nuotolio nustatymui ir kt. ir eksperimen-
tams, atliekamiems su lazerio šviesa. Lęšiai montuo-
jami ant lęšių ir diafragmos laikiklio.

Rinkinyje: 6 montuojami lęšiai, kurių skersmuo 50 
mm. Papildomai reikalinga: lęšių ir diafragmos laikiklis 
(290201). 

290300

41,60 €

Lęšių ir diafragmos laikiklis

Montuojamų lęšių skermuo 
- 50 mm ir 50 x 50 mm skers-
mens diafragmos laikiklis. 
80 x 72 mm  plokštė skirta 
1-16 mm storio lęšiams ir 
diafragmai įstatyti.

290201

42,70 €
508,50 €

Optikos rinkinys su lazeriu 

Komplektuojamas optikos rinkinys, kuriame yra lazeris, nau-
dojamas spinduliavimo per lęšius demonstravimui ir pan.

Rinkinyje: magnetiniai lęšiai ir šablonai.

294100

326000Optinės gardelės

Trys gardelės: 100, 300 ir 
600 linijų/ mm.
Kiekvienas tinklelis yra 9 x 
16 mm pločio.

41,60 €

Planko konstanta su šviesos diodais

Modelis su voltmetru ir nano ampermetru, naudoja 
fotoelektrinį efektą nustatant Planko konstantą. Fo-
toelementas yra su ceziu padengtu katodu. Šviesos 
šaltinis susideda iš penkių keičiamų šviesos diodų.                                                                                                             
Parduodamas su maitinimo adapteriu.                  
Matmenys: 280 x 120 x 160 mm.

506020

1265,30 €

Skirtas nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimui, tinkantis prakti-
niams laboratoriniams darbams. Prietaisas atsparus elektros smūgiams 
(su 4 mm saugos lizdais).

Matavimo diapazonai: 
0 - 3 V; 0 - 15 V; 0 - 30 V AC/DC
Tikslumas: +/- 2%
Varža: 10 kΩ/V       
                                                                      

Matmenys: 173 x 108 x 65 mm.    

Voltmetras 381560

121,00 €

Ampermetras

Skirtas nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimui, 
tinkantis praktiniams laboratoriniams darbams. Prietai-
sas atsparus elektros smūgiams.

Matavimo diapazonas: 
0 – 0.05 A,  0 – 0.5 A, 0–5 A AC/DC
Tikslumas: +/- 2%   
                                                                     

Matmenys: 173 x 108 x 65 mm.

381570

Skirtas nuolatinės įtampos matavimui, tinkantis prakti-
niams laboratoriniams darbams. Prietaisas atsparus ele-
ktros smūgiams (su 4 mm saugos lizdais).

Matavimo diapazonas: +/- 5 mA, +/- 500 μA, +/- 50 μA
Tikslumas: +/- 2%        
                                                                                          

Matmenys: 173 mm x 108 mm x 65 mm.

149,40 €

Galvanometras 381580

157,00 €

Elektrometras

Prietaisas matuoja labai mažą elektros įtampą ir krūvį. Prietaisą galima su-
jungti su skaitmeniniu multimetru 
Maitinamas 9 V baterija, kuri laiko 25 h.                                                                         
Skalės intervalai: ±5, ±50, ±500 pA. ±5, ±50, ±500 nC.

441030

553,35 €

Nešiojamas AC ir DC maitinimo šaltinis metaliniame korpuse, 0–12 V, 3 A, AC/DC

Techninės savybės:
       DC maitinimas: 0–12 V (stabilizuota);
       srovė: maks. 3 A;
       AC: 2–4–6–12 V, laipsniškai;
       energijos sąnaudos: maks. 110 W;
       matmenys: 203 x 225 x 117 mm;
       svoris: 3,2 kg.
   

Maitinimo šaltinis 0–12 V, 3 A, AC/DC 361600

208,00 €

NAUJA!
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745,30 €756,70 €

Maitinimo šaltinis 0 - 6000 V DC

Maitinimo šaltinis teikia stabilią nuolatinę įtampą.

Techniniai duomenys: 
DC įtampa: 0 - 6 kV (stabili, nuolat reguliuojama)
trumpojo jungimo srovė: 2 mA (max)
triukšmas: 1% (RMS, 100 V - 6 kV) (max)
tikslumas: 1% + 1
AC įtampa: 6.3 V
srovė: 3 A (max)

Energijos naudojimas: 80 W (max)
Matmenys: 312 x 225 x 117 mm
Svoris: 4.5 kg

367060 Maitinimo šaltinis 0-24 V AC / DC

Universalus maitinimo šaltinis visiems žemos įtampos eks-
perimentams atlikti. Galimybė nuolat reguliuoti įtampą 
atskirai DC ir AC.                                                                                                 

Techniniai duomenys:
DC išėjimo įtampa: 0 - 24 V (stabili)
triukšmas: 25 mVpp (max)
išėjimo srovė:  10 A (0-12 V) (max)
AC išėjimo įtampa: 0 - 24 V (stabili)
išėjimo srovė:  6 A (max)
energijos sąnaudos: 320 W (max)

Matmenys: 312 x 225 x 117 mm
Svoris: 3.4 kg  

364000

Turime ir kitokių parametrų maitinimo 
šaltinių, prašome teirautis atskirai.

Universalus maitinimo šaltinis su skaitmeniniu srovės ir įtampos ekranu.

Techninės savybės:
       nuolatinė srovė (DC): 0-20 V, 0-5
       išėjimo galia: 100 W
       stabilumas esant visai apkrovai: ≤ 0,01% + 5 mV;  ≤ 0,2% + 5 mA
       ekranas: 2 x 3 LED
       išmatavimai: ~ 130x150x300 mm³
       svoris: ~ 4,7 kg  

DC maitinimo šaltinis 20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz) 1003312

358,20 €

NAUJA!

Komplekte esantys jutikliai jungiasi tiesiogiai per Bluetooth arba USB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be 
jokio papildomo duomenų surinkimo modulio. Jutiklių duomenų rinkimui naudojama nemokama analizės 
programa.

Rinkinyje:

Fizikos startinis komplektas Go Direct® GDP-PHY-ST

1. Go Direct® Įtampos jutiklis
Įvesties įtampos diapazonas: ± 20 V
Didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui: 24 V
Tipinė raiška: 5 mV į potencialą - 20 V kanalas.

2. Go Direct® Jėgos ir pagreičio jutiklis
Jėga: ± 50 N
Pagreitis: 3 ašys, ± 16 g
Giroskopas: 3 ašys, 2000 ° /s

3. Go Direct® Srovės jutiklis
Diapazonas: +/- 1 A ir +/- 0,1 A
Maksimali srovė: 1,5 A ir 0,5 A
Raiška: 0,031 mA ir 0,003 mA

4. Go Direct® Energijos jutiklis 
Galimos įvesties įtampos ribos: ± 30 V
Galimos įvesties srovės ribos: ± 1000 mA

5. Go Direct® 3 ašių magnetinio lauko jutiklis
Matavimo diapazonas: ± 5 mT ir ± 130 mT
Darbinė temperatūra: -40 ° C iki 85 ° C
Suprojektuotas taip, kad prireikus būtų dedamas 
į solenoidą.

726,00 €

Go Direct® 3 ašių magnetinio lauko jutiklis

Go Direct® Spektrofotometras SpectroVis® 

Go Direct® Dujų slėgio jutiklis 

GDX-3MG

GDX-SVISPL

GDX-GP

Go Direct® Laidumo jutiklis GDX-CON

Go Direct® Nuolatinės elektros srovės sistema GDX-CCS

Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis

Go Direct® Judesio jutiklis

Go Direct® Radiacijos matuoklis

Go Direct® Dinaminė sistema 

Go Direct® Jėgos ir pagreičio jutiklis

GDX-LC

GDX-MD

GDX-VOLT

DTS-GDX

GDX-FOR

Maitinimo šaltinis turi vieno kanalo išvestį, aukštą tikslumą, dvigubą LED ekraną. Jį 
galima reguliuoti esant vardiniam kintamajam / nuolatiniam DC. Vartotojų saugumą 
užtikrina apsauga nuo perkrovų, apsauga nuo perkaitimo ir apsauga nuo trumpo-
jo jungimo. Mažas dydis, paprastas valdymas, tvirtas dėklas, puikios eksploatacinės 
savybės ir puikus ekonomiškumas leidžia šį maitinimo bloką puikiai pritaikyti  tyr-
imamisiems darbams mokyklose, kolegijose.

Rinkinyje:
maitinimo šaltinis  30V 5A - 1 vnt.
maitinimo laidas - 1 vnt.
testavimo laidai - 1 rink.
valdymo instrukcija - 1 vnt. 

Maitinimo šaltinis 30V 5A 305D

65,00 €

NAUJA!
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Eksperimentų rinkinys 
„Distiliacija“ 

Visi įprasti paruošiamieji distiliavimo procesai gali būti 
saugiai atliekami naudojantis rinkiniu. Mokiniai lengvai 
supras vandens aušinimo efektyvumą ir galimybę atskirti 
skysčius dėl jų skirtingos virimo temperatūros.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

89756
Eksperimentų rinkinys 
„Dujų generatorius“
Šiuo rinkiniu galima sugeneruoti nedidelį kiekį tokių 
pačių dujų, kokios išgaunamos  standartinėse laboratori-
jose ir pasigaminti nedidelį distiliavimo garais aparatą.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

89886

622,40 €419,40 €

Organinių ir neorganinių 
molekulių rinkinys

Su šiuo rinkiniu galima atvaizduoti įvairių molekulių 
sandarą, pavyzdžiui, anglies dioksido, amoniako, sieros 
rūgšties, kalcio hidroksido, metalų druskų, vario sulfato, 
alkanų, alkoholio, gliukozės ir benzolo.

Rinkinyje: 51 atomų dalys (6 anglies, 6 deguonies, 14 
vandenilio, 3 azoto, 3 sieros, 1 fosforo, 6 halogeno, 9 meta-
lo) ir 38 atomų jungtys.

1005291
Organinių molekulių rinkinys

Su organinių molekulių rinkiniu galima atvaizduoti 
įvairių molekulių sandarą.

Rinkinyje: 50 atomų dalių (12 anglies, 6 deguonies, 
20 vandenilio, 4 azoto, 1 sieros, 1 fosforo, 4 halogeno, 
1 metalo), 64 atomų jungtys ir jungčių ardymo įrankis.

1005290

37,10 €37,10 €

Eksperimentų rinkinys „Chemija I“

Šis rinkinys yra skirtas atlikti pagrindinius eksperimentus apie įvairias medžiagas ir jų savybes, mišinius, jų at-
skyrimą bei apie vandens sudėtį ir jo savybes. 

Eksperimentų temos: tirpumas vandenyje, laidumas, elgsena kaitinant, skirtingų medžiagų atskyrimas (vario 
sulfato tirpalo, apelsinų sulčių distiliavimas ir kt.), vandens komponentai, elektrinis laidumas, sotieji tirpalai ir kt. 

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 18 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Šį rinkinį galima papildyti eksperimentų rinkiniu “Oras, degimas, redukcija” (94105).

851,50 €

94100

Papildomas eksperimentų rinkinys „Oras, degimas, redukcija“

Šis papildomas rinkinys (prie 94100 rinkinio) skirtas atlikti eksperimentus oro, degimo ir redukcijos temomis.

Eksperimentų temos: oro fizinės savybės ir analizė, skirtingų medžiagų degimas, produktai pagal reakciją, oksi-
dacijos - redukcijos reakcijos, kietų produktų degimas, masių tvermės dėsnis, elektrolizė ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 21 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
647,80 €

94105

Eksperimentų rinkinys „Chemija II“

Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus oro, degimo ir redukcijos temomis.

Eksperimentų temos: oro fizinės savybės ir analizė, skirtingų medžiagų 
degimas, produktai pagal reakciją, oksidacijos - redukcijos reakcijos, kietų 
produktų degimas, masių tvermės dėsnis, elektrolizė ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 21 eksperimentų aprašai lietuvių 
kalba. 

Turint rinkinį Chemija I (94100), užtenka įsigyti papildomą rinkinį Chemija 
II (94105), kad galėtumėte atlikti eksperimentus oro, degimo, redukcijos 
temomis. 

904,80 €

94200

CHEMIJA 5

7 - 12
klasei

7 - 12
klasei

7 - 12
klasei

7 - 12
klasei
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Chemijos startinis komplektas Go Direct®

Komplekte esantys jutikliai jungiasi tiesiogiai per Bluetooth arba USB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be 
jokio papildomo duomenų surinkimo modulio. Jutiklių duomenų rinkimui naudojama nemokama analizės 
programa.

663,08 €

GDP-CH-ST

Rinkinyje:
    1. Go Direct® Temperatūros jutikliai (2 vnt)
    Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C
    Tikslumas: ±0.3°C.

    2. Go Direct® PH jutiklis - matuoja pH skys-
    čiuose ir pusiau standžios konsistencijos   
    medžiagose.
    Matavimo diapazonas: 0-14 pH.

    3. Go Direct® Dujų slėgio jutiklis 
    Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 400 kPa
    Rezoliucija: 0,03 kPa
    Tikslumas: ± 3 kPA
    Vidinis tūris: 0,8 ml
    Didžiausias slėgis, kurį jutiklis gali toleruoti 
    be žalos: 450 kPa.

    4. Go Direct® Įtampos jutiklis
    Įvesties įtampos diapazonas: ± 20 V
    Didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui: 24 V
    Tipinė raiška: 5 mV į potencialą - 20 V kanalas. 

Go Direct® Plataus diapazono temperatūros 
jutiklis 

GDX-WRT

Go Direct® Paviršiaus temperatūros jutiklis GDX-ST

Go Direct® Nitratų jutiklis GDX-NO3

Go Direct® Amonio jutiklis 

Go Direct® Chlorido jutiklis 

Go Direct® Kalcio jutiklis 

GDX-NH4

GDX-CL

GDX-CA

Go Direct® Kalio jutiklis GDX-K

Go Direct® Kolorimetras GDX-COL

Go Direct® Laidumo jutiklis GDX-CON

Go Direct® Lašų skaitiklis

Go Direct® Elektrodų stiprintuvas

GDX-DC

GDX-EA

Go Direct® Dujų slėgio jutiklis GDX-GP

Go Direct® Lydimosi temperatūros stotelė GDX-MLT

Go Direct® ORP jutiklis GDX-ORP

Go Direct® PH jutiklis GDX-PH

Go Direct® Radiacijos matuoklis

Go Direct® SpectroVis® spektrometras

Go Direct® Temperatūros jutiklis

GDX-RAD

GDX-SVISPL

GDX-TMP

Didysis molekulių rinkinys - 1

Molekulių rinkinyje - atomų modeliai šiems organi-
niams junginiams:
       25 vandenilio atomai (monovalentiniai)
       5 chloro atomai (monovalentiniai)                                                                                                           
       15 deguonies atomų (dvivalentiniai)
       5 azoto atomai (trivalentiniai)                                                      
       14 anglies atomų (keturvalentiniai)
       60 lanksčių jungiamųjų elementų

Rinkinyje: priemonės 10 darbo grupių.

31764

492,10 €

Rinkinys skirtas organinių junginių kūrimui.  Naudo-
jamas tik kartu su Didžiuoju molekulių rinkiniu - 1 
(31764).

Molekulių rinkinį sudaro:
       4 sieros atomai (šešiavalentiniai)
       8 sieros atomai (dvivalentiniai)
       4 fosforo atomai (penkiavalentiniai)
       4 azoto atomai (penkiavalentiniai)
       4 azoto atomai (trivalentiniai)
       8 anglies atomai (keturvalentiniai)
       4 deguonies atomai (dvivalentiniai)
       4 universalūs blokai (vienvalentiniai)
       80 lanksčių jungiamųjų elementų
       3 skaidomi benzeno žiedų modeliai

Rinkinyje: priemonės 10 darbo grupių.

492,10 €

Molekulių rinkinį sudaro:
5 vnt. molekulių rinkinių (18474) ir 5 vnt. molekulių rin-
kinių (31810), kuriuose rasite sieros, fosforo, azoto, an-
glies ir deguonies atomai, universalūs blokai, lanksčios 
jungiamosios dalys ir benzeno žiedų modeliai.

Rinkinyje: priemonės 5 darbo grupėms.

492,10 €

Didysis molekulių rinkinys - 2 42880

Didysis molekulių rinkinys - 3 36685

Eksperimentų rinkinys „Elektrochemija“

Rinkinyje yra visos reikalingos medžiagos pagrindiniams elektrochemi-
jos eksperimentams atlikti.

Eksperimentų temos: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, 
elektrocheminis elementas ir kt.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 5 eksperimentų aprašai lietu-
vių kalba.   

224,40 €

51901

CHEMIJA 5
7 - 12
klasei

7 - 12
klasei
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Hoffmanno elektrolizė aparatas

Prietaisas vandens elektrolizei. Susideda iš dviejų graduotų dujų surinkimo vamzdelių, 
sujungtų lanksčia plastiko žarna su stikliniu burbulu slėgio kompensavimui.
Dydis: ~ 800mm x 150mm

Rinkinyje:
Dujų surinkimo vamzdeliai;
Pora platinos elektrodų su 4mm lizdais;
Plastikiniai žarna su lyginamuoju burbulu;
Pagrindinis stovas;

Techninės savybės:
Pagrindo plokštės plotas: 250mm x 160mm
Strypas: 750mm × 12mm skersmens
Atraminė plokštė: 120mm x 110mm
Paveiksliuke parodytas matinimo šaltinis nekomplektuojamas. 464,90 €

1002899
NAUJA!

Svarstyklės

Skaitmeninės svarstyklės.
Svėrimo ribos: 0 - 750 g.
Tikslumas: 0.1 g.
Rinkinyje yra 2xAAA bate-
rijos.

102890

18,60 €

Svarstyklės

Skaitmeninės svarstyklės su 
gaubtu.
Svėrimo ribos: 0 - 300 g.
Tikslumas: 0.01 g.
Rinkinyje yra 2xAA bateri-
jos.

102900

34,26 €

Mini centrifūga       

Skirta greitam nucentrifugavimui.
MC 7000 serija.
Greitis nuo 0 iki 7000 rpm.
100-240 V / 50-60 Hz.

MCEN-00B-001

157,3 €

Elektrofezės kamera S

Kamera yra pagaminta iš aukštos kokybės organinio 
stiklo, atspari UV spinduliams ir cheminių medžiagų 
poveikiui. Indas aprūpintas saugiomis jungtimis, 
aukštos kokybės elektrodais su platininiais laidais 
(99,9 %).

Rinkinyje: elektroforezės kamera, apsauginis varžtas su 
integruotomis elektros jungtimis,
„šukos“ su 12 tarpų.

1012852

483,40 €

Pagamintas iš patvarios vielos, 
Ø 75 mm.

Žiedo formos laikiklis 
su apkaba

RTRS-075-002

3,90 € 8,90 €

Pagamintas iš chromu dengto 
plieno, Ø 120 mm.

Žiedinis laikiklis su 
apkaba

RROS-120-001

LABORATORINIAI REIKMENYS 6 pH indikatorius ritėje (matavimo 
diapazonas pH 1 – 11)
Universalus popierinis indikatorius pH matavimams (di-
apazonas pH 1 - 11). 5 m. ilgio, 10mm. pločio juostelė 
plastikiniame ritinėlyje su standartinių spalvų skale.

 1003799

11,60 €

NAUJA!

pH indikatorius ritėje (matavimo 
diapazonas pH 1 – 11)
Skirta greitam pH lygio nustatymui. Lengvai atskiria-
mas. Pakuotėje 100 juostelių (20 x 70 mm.).

Matmenys:
9 x 6,5 x 1 cm.; svoris: 0,05 kg.

 1003794

20,80 €

NAUJA!

Stiklinė Petri lėkštelė

Ø 80 mm, aukštis 15 mm                  PDIN-080-024     1,10 €

Ø 100 mm, aukštis 20 mm                  PDIN-100-036     1,30 €

500 ml, Ø pagrindo 105 mm, aukštis 175 mm, Ø kaklelio 46 mm    EFW3-500-008            3,40 €

250 ml, Ø pagrindo 85 mm, aukštis 140 mm, Ø kaklelio 46 mm       EFW3-250-010             2,40 €

100 ml, Ø pagrindo 64 mm, aukštis 105 mm, Ø kaklelio 30 mm       EFW3-100-012            1,60 €

Erlenmejerio kolba siauru kaklu

250 ml, Ø pagrindo 85 mm, aukštis 145 mm, Ø kaklelio 34 mm       EFNG-250-010            2,60 €

50 ml, Ø pagrindo 51 mm, aukštis 90 mm, Ø kaklelio 22 mm       EFNG-050-010             1,60 €

25 ml, Ø pagrindo 42 mm, aukštis 75 mm, Ø kaklelio 22 mm        EFNG-025-010             1,20 €

Erlenmejerio kolba siauru kaklu

Lakmuso popierius

Raudonos spalvos      LSPH-002-001     6,50 €

Mėlynos spalvos        LSPH-001-001    6,50 € pak. - 200 vnt
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Vernier jutikliai *

Daugiau nei 30 metų patirtis, kuriant švietimo technologijas:
       Vernier jutikliai yra sukurti specialiai švietimo įstaigoms 
       Skirti praktinių eksperimentų atlikimui
       Atitinka aukštus kokybės ir ilgaamžiškumo standartus 

Plati eksperimentų bazė: 
       Virš 400 išsamių eksperimentų aprašų, sukurtų mokytojų, mokslininkų ir technologijų ekspertų
       Su Vernier jutikliais galima atlikti eksperimentus fizikos, chemijos, biologijos ir inžinerijos srityse
 

Transformuojantis požiūris į mokymą ir mokymąsi:
       Vernier kuriamos technologijos keičia mokymo ir mokymosi procesą

„Go Direct®“ pagreičio jutiklis  GDX-ACC

25-g akselerometras         ACC-BTA 

„Low-g” akselerometras           LGA-BTA

3 Ašių akselerometras         3D-BTA

Akselerometrai

„Go Direct®“ kraujo spaudimo 
jutiklis            GDX-BP

Kraujo spaudimo jutiklis            BPS-BTA

Kraujo spaudimo jutiklis 

Go Direct® CO2 jutiklis         GDX-CO2

CO2 jutiklis                                CO2-BTA

CO2 jutikliai

Go Direct® kolorimetras            GDX-COL

Kolorimetras                                COL-BTA

Go Direct® Elektrinio laidumo 
jutiklis                                GDX-CON

Elektrinio laidumo jutiklis          CON-BTA

Elektrinio laidumo jutiklis su 
platinos elementu         CONPT-BTA

Go Direct® Srovės jutiklis        GDX-CUR

Go Direct® Nuolatinės 
elektros srovės sistema      GDX-CCS

Elektrocheminių reakcijų sro-
vės stiprio ir įtampos matuoklis GDX-CVS

Srovės jutiklis      DCP-BTA

Aukštos elektros srovės 
jutiklis                              HCS-BTA

Nuolatinės elektros srovės 
sistema                              CCS-BTA

Elektros srovės jutikliai

Elektrinio laidumo jutikliai

Kolorimetrai

Go Direct® Optinis ištirpusio 
Deguonies jutiklis          GDX-ODO

Vernier ištirpusio Deguonies 
jutiklis                                 ODO-BTA

Ištirpusio Deguonies jutiklis      DO-BTA

Ištirpusio Deguonies jutikliai

Go Direct® Lašų skaitiklis         GDX-DC

Vernier Lašų skaitiklis         VDC-BTD

Lašų skaitikliai

Go Direct® EKG jutiklis         GDX-EKG 

EKG jutiklis                                EKG-BTA  

EKG jutikliai
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* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

„Go Direct®“ jonų selektyvusis 
elektrodų stiprintuvas         GDX-ISEA

„Go Direct®“ elektrodų 
stiprintuvas                                 GDX-EA

Elektrodo stiprintuvas          EA-BTA

Elektrodų stiprintuvai

Go Direct® Energijos jutiklis      GDX-NRG

Vernier Energijos jutiklis         VES-BTA

Energijos jutikliai

„Go Direct®“ etanolio garai       GDX-ETOH

Etanolio jutiklis         ETH-BTA

Etanolio jutikliai

Go Direct® Jėgos ir pagreičio 
jutiklis                                 GDX-FOR

Dviejų diapazonų jėgos jutiklis  DFS-BTA

Jėgos plokštė          FP-BTA

Jėgos jutikliai

Go Direct® Mini GC™         GDX-GC

Dujų Chromatografai

„Go Direct®“ rankinis 
dinamometras         GDX-HD

Rankinis dinamometras         HD-BTA

Rankiniai dinamometrai

Rankos širdies ritmo matuoklis HGH-BTA

Go Wireless Širdies ritmo
jutiklis                                 GW-HR

Go Wireless užduočių 
Širdies ritmo jutiklis                    GW-EHR

Pratimų širdies ritmo 
monitorius                                 EHR-BTA

Širdies ritmo jutikliai

Go Direct® Nitratų jutiklis          GDX-NO3

Go Direct® Amonio jutiklis         GDX-NH4

Go Direct® Chlorido jutiklis        GDX-CL

Go Direct® Kalcio jutiklis          GDX-CA

Go Direct® Kalio jutiklis          GDX-K

ISE jutikliai

Go Direct® Šviesos ir spalvų 
jutiklis                              GDX-LC

Šviesos jutiklis       LS-BTA

Šviesos jutikliai

Go Direct® 3-ašių Magnetinio 
lauko jutiklis                              GDX-3MG

Magnetinio lauko jutiklis       MG-BTA

Magnetinio lauko jutikliai

Go Direct® Lydimosi 
temperatūros stotelė       GDX-MLT

Lydimosi temperatūros stotelė MLT-BTA

Lydymosi temperatūros stotelės

Go Direct® Garso jutiklis       GDX-SND

Mikrofonas                              MCA-BTA

Mikrofonai

Go Direct® Judesio jutiklis       GDX-MD

Judesio jutiklis       MD-BTD

Judesio jutikliai

Go Direct® O2 jutiklis       GDX-O2

O2 jutiklis                              O2-BTA

Deguonies jutikliai

Ohaus Scout 120 g       OHS-123

Ohaus Scout 220 g       OHS-222

Ohaus Scout 420 g       OHS-422

Svarstyklės

Go Direct® ORP jutiklis       GDX-ORP

ORP jutiklis                              ORP-BTA

ORP jutikliai

Go Direct® PH jutiklis       GDX-PH

Go Direct® Plokščias pH 
jutiklis (tinkantis Tris)       GDX-FPH

Go Direct® stiklinis pH jutiklis GDX-GPH

PH jutiklis                              PH-BTA

Plokščias pH jutiklis 
(tinkantis Tris)       FPH-BTA

PH jutikliai

Go Direct® foto vartai        GDX-VPG

Foto vartai                               VPG-BTD

Foto vartai

Cheminis poliarimetras       CHEM-POL

Go Direct® poliarimetras       GDX-POL

Poliarimetrai

Go Direct® Dujų slėgio jutiklis GDX-GP

Dujų slėgio jutiklis        GPS-BTA

Slėgio jutiklis 400 kPa       PS400-BTA

Slėgio jutikliai

„Go Direct®“ paleidimo 
įrenginys                               GDX-PL

Vernier paleidimo įrenginys    VPL

Vernier paleidimo įrenginiai

Go Direct® Radiacijos 
matuoklis                               GDX-RAD

Vernier Radiacijos matuoklis   VRM-BTD

Radiacijos matuokliai

Go Direct® Kvėpavimo 
stebėjimo diržas        GDX-RB

Kvėpavimo stebėjimo diržas    RMB

Kvėpavimo matuokliai

Go Direct® Sukamojo judesio 
jutiklis                               GDX-RMS

Sukamojo judesio jutiklis 
(naudojamas kartu su Dujų 
slėgio jutikliu)                            RMV-BTD

Sukamojo judesio jutikliai

Piranometras        PYR-BTA

PAR (fotosintetiškai aktyvi 
radiacija) jutiklis        PAR-BTA

Saulės radiacijos jutikliai

Go Direct® Garso jutiklis       GDX-SND

Garso lygio jutiklis       SLS-BTA

Garso lygio jutikliai

  

Go Direct® SpectroVis® 
spektrometras         GDX-SVISPL

Vernier spektrometras         V-SPEC

Vernier UV-VIS 
spektrofotometras          VSP-UV

Vernier Emisijos spektrometras VSP-EM

Vernier UV-VIS spektrofoto-
metras                                          VSP-FUV

„Vernier Flash“ fotolizės 
spektrometras         VSP-FP

Spektrometrai

Go Direct® spirometras         GDX-SPR

Spirometras                                SPR-BTA

Spirometrai

„Go Direct®“ statinis įkroviklis  GDX-Q

Įkrovimo jutiklis         CRG-BTA

Statiniai įkrovimo jutikliai

„Go Direct®“ konstrukcijų ir 
medžiagų testuotojas         GDX-VSMT

Vernier Konstrukcijų ir Medžiagų stiprumo 
bandymo tendai

Go Direct® Temperatūros 
jutiklis                                 GDX-TMP

Go Direct® Paviršiaus 
temperatūros jutiklis         GDX-ST

Go Direct® Plataus diapazono 
temperatūros jutiklis         GDX-WRT

Nerūdijančio plieno jutiklis       TMP-BTA

Paviršiaus temperatūros jutiklis STS-BTA

Termopora                                 TCA-BTA

Plataus diapazono 
temperatūros jutiklis         WRT-BTA

Temperatūros jutiklis su 30 m. 
ilgio kabeliu                                 TPL-BTA

Go! Temperatūros jutiklis         GO-TEMP

EasyTemp jutiklis         EZ-TMP

Temperatūros jutikliai

Vernier UVB jutiklis         UVB-BTA

Vernier UVA jutiklis         UVA-BTA

UV jutikliai

Go Direct® Įtampos jutiklis       GDX-VOLT

Potencialų skirtumo jutiklis     DVP-BTA

Įtampos jutiklis        VP-BTA

Įtampos jutiklis 30V        30V-BTA

Elektros srovės įtampos jutikliai

Davis Vantage Vue orų stotelė DWVUE

Davis Vantage Pro2 Plus 
bevielė orų stotelė        DWPLUS

Davis Vantage Pro2 bevielė 
orų stotelė                                DWVP

Orų stotelės

Go Direct® dinaminė sistema  DTS-GDX

Dinaminės sistemos

Chemijos pradinis rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ temperatūros matuoklis (2vnt) GDX-TMP                                                                       
„Go Direct®“ pH jutiklis GDX-PH                        
„Go Direct®“ dujų slėgio jutiklis GDX-GP   

GDP-CH-ST

Chemijos standartinis rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ temperatūros matuoklis (2vnt) GDX-TMP                                                                      
 „Go Direct®“ pH jutiklis GDX-PH                       
 „Go Direct®“ dujų slėgio jutiklis GDX-GP           
 „Go Direct®“ įtampos matuoklis GDX-TMP                 
„Go Direct®“ laidumo matuoklis GDX-CON                    
 „Go Direct®“ kolorimetras  GDX-COL                 
„Go Direct®“ lašų skaitiklis GDX-DC   

GDP-CH-DX

Fizikos standartinis rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ judesio detektorius GDX-MD           
„Go Direct®“ jėgos ir pagreičio jutiklis GDX-FOR                                                               
„Go Direct®“ įtampos matuoklis GDX-VOLT           
„Go Direct® foto vartai GDX-VPG                        
„Go Direct®“ srovės matuoklis (2vnt) 
GDX-CUR Skriemulys SPA Juosta atskaitai PF                                                      
„Go Direct®“ pagreičio jutiklis GDX-ACC                
„Go Direct®“ garso jutiklis GDX-SND                  
„Go Direct®“ šviesos ir spalvų jutiklis GDX-LC          
 „Go Direct®“ 3 ašių magnetinio lauko jutiklis GDX-3MG 

GDP-PHY-DX
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Biologijos pradinis rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ temperatūros matuoklis GDX-TMP  
 „Go Wireless®“ širdies ritmo matuoklis GW-HR 
„Go Direct®“ dujų slėgio jutiklis  GDX-GP            
„Go Direct®“ CO2 dujų jutiklis GDX-CO2

GDP-BIO-ST

Biologijos standartinis rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ temperatūros matuoklis GDX-TMP   
„Go Wireless®“ širdies ritmo matuoklis GW-HR 
„Go Direct®“ dujų slėgio jutiklis  GDX-GP            
„Go Direct®“ CO2 dujų jutiklis GDX-CO2              
„Go Direct®“ O2 dujų jutiklis GDX-O2                  
„Go Direct®“ laidumo matuoklis GDX-CON             
„Go Direct®“ pH jutiklis GDX-PH                        
„Go Direct®“ kolorimetras GDX-COL                    
„Go Direct®“ optinis ištirpusio deguonies jutiklis GDX-ODO                                                               
„Go Direct®” EKG jutiklis  GDX-EKG               
Talpa „BioChamber 250“ -  BC-250                
 Talpa „BioChamber 2000“ - BC-2000                                              
„Go Direct®“ kvėpavimo stebėjimo diržas GDX-RB

GDP-BIO-ODX

Fizikos pradinis rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ judesio detektorius GDX-MD         
„Go Direct®“ jėgos ir pagreičio jutiklis GDX-FOR 
„Go Direct®“ įtampos matuoklis  GDX-VOLT            
„Go Direct®“ srovės matuoklis GDX-CUR

GDP-PHY-ST

Vėjo energijos tyrinėjimo rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ energijos jutiklis GDX-NRG           
„Vernier“ rezistorių plokštė  VES-RB                 
 „KidWind“ pagrindinis vėjo eksperimentų rinkinys KW-BWX

GDP-MS-WE

Saulės energijos tyrinėjimo rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ energijos jutiklis GDX-NRG     
Saulės energijos tyrinėjimo rinkinys KW-SEEK              
„Go Direct®“ paviršiaus temperatūros jutiklis GDX-ST                                                                
„Vernier“ rezistorių plokštė  VES-RB  

GDP-MS-SE

Fizikos rinkinys Go Direct®

„Go Direct®“ temperatūros matuoklis (2vnt) GDX-TMP                                                                       
„Go Direct®“ dujų slėgio jutiklis GDX-GP              
„Go Direct®“ jėgos ir pagreičio jutiklis GDX-FOR          
 „Go Direct®“ judesio detektorius GDX-MD       
„Go Direct®“ įtampos jutiklis GDX-TMP                   
„Go Direct®“ 3 ašių magnetinio lauko jutiklis GDX-3MG                                                                              
„Go Direct®“ šviesos ir spalvų jutiklis GDX-LC 

GDP-MS-PS

Go Direct® dinaminė sistema *

Go Direct® dinaminė sistema įgalina atlikti pagrindinius eksperimentus dinamikos ir kinematikos mokymui. Nau-
dodamiesi Go Direct® vežimėliu su integruotais jutikliais (padėties nustatymo, 3 ašių akselerometru, stūmimo 
ir traukimo jėgoms matuoti), mokiniai gali ištirti jėgą, padėtį, greitį ir pagreitį tiesiai savo “Bluetooth” įrenginyje 
– nereikalingi nei laidai, nei papildoma įranga. Go Direct® vežimėlyje įmontuoti jutikliai supaprastina ekspe-
rimento eigą ir leidžia juos atlikti tiek naudojant, tiek nenaudojant bėgelį. Sistema suderinama su Windows ir 
Macintosh kompiuteriais, gali rinkti, analizuoti ir dalintis duomenimis bevieliu būdu su iPad, Android ir Chrome-
book įrenginiais.

Rinkinyje: 
       2 Go Direct® vežimėliai
       1,2 m ilgio  graduotas aliuminio bėgelis
       2 reguliojamo aukščio bėgelio kojelės
       galinis stabdis, skriemulys,  skriemulio laikiklis
       papildomas laikiklis bėgėlio įtvirtinimui kampu (nuožulnei plokštumai gauti)
       Go Direct® vežimėlio aksesuarų rinkinys:  svareliai pritaikyti uždėti ant vežimėlio, skirtingo 
        standumo lanko formos bamperiai, magnetiniai bamperiai, jėgos jutiklio kablys ir kt. 

DTS-GDX

Go Direct® – Laisvė eksperimentuoti

Go Direct® - užbaigtas sprendimas kiekviename jutiklyje. Paverskite bet kurį išmanųjį telefoną, planšetinį, Chrome-
book ar įprastą kompiuterį belaide kompiuterine gamtos mokslų laboratorija.  

Go Direct® jutikliai naudodami Bluetooth belaidį ryšį jungiasi tiesiai prie įrenginio. Atsisiuntę nemokamą pro-
graminę įrangą galėsite fiksuoti ir analizuoti gautus ekperimento metu duomenis. 

Savybės:
     nepriklausomas įrenginys
     programinė įranga duomenų rinkimui ir analizei
     integruotas, pakraunamas maitinimo šaltinis
     bluetooth ryšys
     suderinamas su Windows ir Macintosh kompiuteriais*
     suderinamas su iOS, Android ir Chrome operacinėmis sistemomis

Bluetooth sąsaja galima tik kompiuteriams su neprastesnėmis charakteristikomis kaip Windows 10 ar Mac OS X 10.10. Kompiu-
teriai turi palaikyti Bluetooth 4 ryšį. Jeigu kompiuterio charakteristikos neatitinka reikalavimų, jutiklį galima prijungti naudo-
jant USB laidą.
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Rinkite, analizuokite ir dalinkitės jutiklių duomenimis, naudodami nemokamą Vernier programinę įrangą lietuvių kalba, 
pritaikytą Chrome™, Windows®, macOS™, iOS ir Android™. 

Programinė įranga duomenų apdorojimui „Graphical Analysis 4™“

LabQuest jutikliai
Naudokite Graphical Analysis 4 su daugiau 
nei 60 LabQuest jutiklių.
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Go Direct®  jutikliai
Naudokite Graphical Analysis 4 su Go Direct®  
jutikliais prijungtais naudojant Bluetooth®  
ryšį arba prijungus per USB jungtį.

Duomenų perdavimas realiu laiku
Mokiniai gali dirbti laboratorinėse grupėse 
duomenų rinkimui naudodami  LabQuest2 arba 
Loger Pro 3 ir per interneto tinklą, realiu laiku, 
gauti ekperimento duomenis tiesiai į savo įrengin-
ius. Kiekvienas mokinys gauna duomenų kopiją 
analizei savo įrenginyje.

Savybės

Duomenų rinkimas
     Galima tuo pačiu metu rinkti duomenis iš kelių jutiklių 
     Galima nustatyti įvykiu arba laiku paremtą duomenų rinkimą
     Leidžia pasirinkti rankinį duomenų fiksavimo rėžimą
     Galima nustatyti duomenų rinkimo dažnį ir intervalą
     Leidžia kalibruoti jutiklius (daugumoje atvejų to nereikia)
     Galima pasirinkti matavimo vienetus (daugumoje jutiklių)

Duomenų perdavimas realiu laiku:

     Galima gauti duomenis tiesiai iš LabQuest 2 įrenginio 
        ar kompiuterio su instaliuota Loger Pro 3 programa

Duomenų analizė:

     Vienu metu galima matyti iki 3-jų atskirų
        grafikų
     Leidžia pasirinkti ašių reikšmes
     Galima gauti dalies ar visų duomenų 
        statistiką
     Galima pritaikyti kreives gautiems 
        grafiniams duomenims ir gauti duomenų
        lentelę 
     Leidžia interpoliuoti ar ekstrapoliuoti 
        grafinius duomenis
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Emocijų ištrypimo kilimėlis

Labai svarbu, kad vaikas neužgniaužtų savo emocijų ir 
galėtų išsikrauti kasdien. Kilimėliai - vienas iš būdų išlieti 
pyktį, atpažinti savo emocijas, mokytis jas išreikšti tinka-
mai, nežalojant šalia esančių.
Pagamintas iš tvirto ir plaunamo audinio - PVC. 
Dydis: 44 x 44 cm.

B101254

20,70 €

Žaidimas patyčių prevencijai

Žaidimas skirtas formuoti nulinės tolerancijos požiūrį į 
patyčias mokyklose ir padėti užkirsti kelią joms. Vaizduo-
ja skirtingas, mokykloje vykstančias patyčių situacijas: 
fizines, psichines, psichologines, socialinės atskirties, 
„trolinimo“, kibernetines. Tinka ir spec. poreikių vaikams.
   

Rinkinyje: 6 aušktos kokybės, valomos kortelės.                    
Kortelės matmenys: Ø 30 cm.

  20841A

66,70 €

Žaidimas „Surask porą - jausmai ir
emocijos“
Žaidimas skirtas atminties lavinimui ir emocinės sveika-
tos pažinimui. 

Rinkinyje: 56 nuotraukos, atspindinčios skirtingus jaus-
mus ir emocijas.

FF-2995
Žaidimas „Bingo: manimi galima
pasitikėti“ 

Žaidimas Bingo skirtas skatinti vaikų pasitikėjimą savimi. 

Rinkinyje: 10 Bingo kortelių ir 55 žaidimo kortelės.  

MGP

12,10 €49,90 €

Žaidimas „Bendravimo bokštas“ 

Šis žaidimas įdomia forma skatina vaikų pasitikėjimą 
savimi, moko lengvai susipažinti ir lavina socialinius 
įgūdžius. 

Rinkinyje: medinių kaladėlių bokštas ir keičiami 3 temų 
kortelių rinkiniai lietuvių kalba.

BBD

27,70 €

Žaidimas „Emocijų bokštas“

Tai interaktyvus būdas paskatinti vaiko atvirumą, norą 
pasisakyti, diskutuoti, išklausyti bendraamžį. Šis žaidi-
mas lavina bendravimo ir emocijų atpažinimo įgūdžius,  
paliečia ir vertybių klausimus. 

Rinkinyje: medinių kaladėlių bokštas ir keičiami 3 temų 
kortelių rinkiniai lietuvių kalba.

EBD

27,70 €

                                                   EMOCINĖ SVEIKATA

                                                                        HIGIENA

                                                           SVEIKA MITYBA

                            žALINGŲ ĮpROčIŲ pREVENCIJA

                                                LYTIŠKUMO UGDYMAS

pIRMOSIOS pAGALBOS MOKYMO pRIEMONĖS

                                                         FIzINIS AKTYVUMAS 

1
2
3
4
5
6
7

3 + 
metai

3 + 
metai

EMOCINĖ SVEIKATA 1
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322,10 €

Magnetinė lenta „BLOB medis ir BLOB žaidimų aikštelė“ su magnetais

Tai tarptautiniu mastu pripažinta priemonė, padedanti vaikams aptarti ir analizuoti 
konfliktines situacijas, kurių pasitaiko kiekvieną dieną kasdieniame gyvenime. Magne-
tai yra kaip pagalbinė priemonė skirta pedagogų, psichologų, socialinių darbuotojų ir 
kt. darbui su pavieniais asmenimis ar grupėmis, padėsianti išsiaiškinti emocijas/jaus-
mus (įskaitant pagrindines emocijas, pvz. laimingas, liūdnas, piktas, bijo ir t.t.). Pagal 
paveikslėlius galima padiskutuoti kaip vaikas/suaugęs jautėsi atsidūręs vienoj ar kitoj 
situacijoj, apsvarstyti galimus scenarijus.

Rinkinyje: 64 skirtingi vaizdiniai magnetai, pamokos planas lietuvių kalba,  magnetinė 
lenta (62 x 42 cm).

Papildomai galima užsakyti patogų transportavimo krepšį 
bei stovą-molbertą.

DBLOB01

Šviesos sensorinis stalas 75557C

Itin tvirto ir kokybiško plastiko, ritės formos šviesos stalas patraukia dėmesį ir veikia raminančiai. Tinka grupėse, 
klasėse kaip terapinė ar edukacinė priemonė. Pultelio pagalba galima rinktis iš 16 skirtingų atspalvių.                                                                                                                               

Matmenys: skersmuo 70 cm., aukštis 40 cm.

Kaina nurodyta tik už šviesos stalą. 
Priedai užsakomi papildomai, pvz.: 
1. Sensoriniai, vaivorykštės spalvų, kaskadiniai smėlio laikrodžiai, 6 vnt. (92100C) 
2. Geometrinių formų rinkinys, 6 vnt. (72395C), 
3. Gelinių spalvotų žuvyčių rinkinys su skaičiukais, 21 vnt. (57011C)
4. Jausmų pažinimo veidukai, 13 vnt. (72402C)
5. 3D geometrinių formų rinkinys, 36 vnt. (73075C)
6. Rinkinys ,,Žmones jungiantys ryšiai”, 36 vnt. (54513C)
7. emocijų pažinimo veidukai (72402). 256,00 €

EMOCINĖ SVEIKATA 1

maža lenta 144,40 €
didelė lenta 277,70 €

Magnetinė vienpusė lenta

Vienpusė magnetinė lenta su žmogaus kūno atvaizdu, naudojama mokomiesiems mag-
netų rinkiniams demonstruoti.  Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 

Tinka šiems rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, mer-
gaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     didėlė lenta: 90 x 60 cm, 
     maža lenta:  60 x 45 cm  
Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.      

maža lenta DBOD103 
didelė lenta DBOD101

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €

Magnetų rinkinys „Emocinė sveikata“ 

Magnetų įvairovė aprėpia šias socialinės ir emocinės sveikatos temas: emocinės veido 
išraiškos, kitos emocinės išraiškos, situacijų scenarijai (kaip jaučiasi žmonės paveikslėliuo-
se ir kaip jaustųsi pamokos dalyvis, atsidūręs tokioje situacijoje), neverbalinis bendravi-
mas, fiziniai jausmai (pvz., kai esame susijaudinę, prakaituoja delnai ir t.t.).

Rinkinyje: 93 skirtingi magnetai. Tekstiniai magnetai ir pamokos planas pateikiami 
lietuvių kalba.

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai 
galima užsakyti teleskopinį stovą – molbertą bei 
transportavimo krepšį. 

didelei lentai DMAG009
mažai lentai DSMAG009

maža lenta 211,00 €
didelė lenta 355,40 €

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demonstruoti. Vienoje lentos pusėje pa-
vaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaizdas. Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 

Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, lėkštė „Maitinkis sveikai“, 
mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys: 
     didėlė lenta: 90 x 60 cm
     maža lenta:  60 x 45 cm
Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – molbertą bei transportavimo krepšį.

maža lenta DBOD104 
didelė lenta DBOD102

Transportavimo krepšys magnetinei 
lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms 
magnetinėms lentoms, mag-
netų rinkiniams ir teleskopiniam 
stovui transportuoti. 

mažai lentai DBAG002
  didelei lentai DBAG001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Matmenys ir svoris: 
     didelei lentai: 
      100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     mažai lentai: 
      65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Teleskopinis 
stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš 
aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilanks-
to lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su 
dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – 
molberto taps matoma visai auditorijai 
ar praeiviams.

Matmenys:
     didelei lentai: 137 cm. (maksimalus
         aukštis) x 135 x  97 cm. (sulankstyto: 66
       x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm.
       (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lenta DEAS002
  didelei lentai DEAS001

mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 € 99,10 €

Kortelių žaidimas ,,Kas vyksta?” ir „Priežastys ir pasekmės“

Šis žaidimas apie priežastis ir pasekmes mėgstamas kiekvienoje 
klasėje. 36 juokingos kortelės, kurias sudaro 18 priežasčių ir pase-
kmių situacijų. Priežastis yra kodėl kažkas nutinka. Pasekmė yra at-
sitikimo rezultatas.

Rinkinyje:
    36 poros po dvi korteles, 7 x 7 cm dydžio;
    instrukcija.

2400022+2995006

NAUJA!
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Dėlionių rinkinys „Emocijos“

10 dėlionių, kuriose vaizduojamos pagrindinės emoci-
jos, atspindinčios mūsų elgesį, ir 10 emocijų veidukų, 
padedančių jas identifikuoti: laimė, pasitikėjimas savi-
mi, susižavėjimas, smalsumas, staigmena, pyktis, pa-
sibjaurėjimas, liūdesys, baimė ir kaltė.

Rinkinyje: 10 dėlionių ir 10 emocijų kortelių.
Matmenys: dėlionių - 15,6 x 15,6 cm, 
kortelių 5,8 x 5,8 cm.

20544A

39,20 €

„Emocijų blokai“ 

Keičiamų dalių rinkinys, leidžiantis vaikams laisvai kurti 
skirtingus veikėjus, padedantis vaikams susipažinti su 
pagrindinėmis emocijomis.

Pagrindinės temos: veido mimikų ir emocijų at-
pažinimas ir identifikavimas, vertybių ugdymas, su-
sipažinimas su rasine įvairove ir kt.

Rinkinyje: figūrėlės, su kuriomis galima sukurti dau-
giau nei 100 skirtingų kombinacijų.

32350M

38,40 €

EMOCINĖ SVEIKATA 1
2 - 6 
metai

Žaidimas „Emocijų paštas“

Žaidimas skirtas paskatinti pokalbį apie teigiamas ir 
neigiamas emocijas, kurios pavaizduotos realias gyveni-
mo situacijas atspindinčiose nuotraukose.                                                                                                              

Rinkinyje: 60 kortelių ir 6 pašto dėžutės.

EA-73

Magnetinis nuotaikų žvejybos žaidimas skirtas išmokyti 
vaikus atpažinti, įvardinti ir išreikšti skirtingas emocijas, 
perprasti įvairias bendravimo situacijas ir savo reakcijas 
bei įgyti geresnę impulsų kontrolę.  

Rinkinyje: 6 pagrindinės emocijų išraiškos, 18 skirtingų 
jausmų-emocijų, 4 magnetinės meškerės.  

Žaidimas „Nuotaikų žvejyba“ EA-31

49,20 €89,10 €

Žaidimas „Pozityvus mąstymas:
tolerancija ir bendradarbiavimas“
Žaidimas skirtas supažindinti vaikus su tolerancijos ir ben-
dradarbiavimo vertybėmis. Vaikai aptars 4 paveikslėlius 
kiekvienoje kortelėje ir identifikuos netinkamą elgesio 
tipą. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 12 skirtingų kortelių. 
Kortelės matmenys: 15x15 cm.  

20810A

49,40 €

12 KORTELIŲ3 - 6 
metai

3 + 
amžius

2 - 6 
metai

APDOVANOJIMO LAIMėTOJAS! 

Emocijų kapsulės

Emocinės kapsulės, atspindinčios pagrindines emoci-
jas. Kapsulėse saugomos su kiekviena emocija susijusios 
nuotraukos ar daiktai padeda identifikuoti ir ugdyti gebė-
jimą valdyti emocijas.

Rinkinyje: 5 kapsulės, 10 kortelių.

45401M

44,30 €

2 - 6 
metai

Žaidimų kortelės „Identifikuokime
ir valdykime emocijas“

Emocijų apibūdinimo žaidimas, skirtas ugdyti emocinį 
sąmoningumą, pasiekti didesnę savikontrolę ir tinkamai 
reguliuoti emocijas. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 35 apvalios kortelės.
Kortelės matmenys: Ø 9 cm.

20545A

44,60 €

10 EMOCIJŲ2 - 8 
metai

Žaidimas „Pozityvus mąstymas:
prieraišumas, sveikata ir sauga“

Žaidimas skirtas supažindinti vaikus su prieraišumo, 
sveikatos ir saugos sąvokomis. Vaikai aptars 4 paveiks-
lėlius kiekvienoje kortelėje ir identifikuos netinkamą el-
gesio tipą. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 12 skirtingų kortelių.
Kortelės matmenys: 15 x 15 cm. 

20811A

49,40 €

12 KORTELIŲ

3 - 6 
metai

Žaidimas  „Ekspresijos“

Žaidimas, skirtas mokytis identifikuoti veido išraiškas 
iš piktogramų ir susieti jas su realių išraiškų nuotrau-
komis. Tinka ir spec. poreikių vaikams.       

20542A

 

51,20 €

50 KORTELIŲ3 - 6 
metai
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69,70 €

Žaidimas „Kaip jaustumeisi mano 
vietoje“

Žaidimas skatina emocinį sąmoningumą, lavina socia-
linius įgūdžius, tokius kaip empatija, emocijų nustaty-
mas. Žaidimo metu vaikai aptars skirtingų situacijų kor-
teles - kaip jaučiasi kiekvienas iš pavaizduotų veikėjų 
jose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: atverčiamos kortelės - 10 situacijų, 15 per-
sonažų, 10 emocijų ir 31 cm pločio stovelis. 

20845A

10 
SITuACIJŲ

15 
pERSONAžŲ

10 
EMOCIJŲ + +

3 - 8 
metai

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys
namuose“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, 
parodančias tinkamą ir blogą elgesį įvairiose kasdienėse 
situacijose namuose. Tinka ir spec. poreikių vaikams. 

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

20802A

38,10 €

Žaidimų kortelės 
„Tinkamas elgesys: aplinka“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korte-
les, parodančias tinkamą ir blogą elgesį įvairiose kas-
dienėse situacijose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

20800A

38,10 €

34 KORTELĖS
34 KORTELĖS

3 - 8 
metai

3 - 8 
metai

Žaidimų kortelės „Tinkamas 
elgesys: prevencija ir sauga“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, 
parodančias tinkamą ir netinkamą elgesį įvairiose kas-
dienėse  situacijose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

20803A

38,10 €

34 KORTELĖS

3 - 8 
metai

Bingo žaidimas „Emocijų garsai“

Bingo asociacijų žaidimas, skirtas išmokti atskirti ir 
atpažinti pagrindines emocijas, susiejant kiekvienos 
emocijos įvaizdį su atitinkamu garsu. Skirta 1-12 žaidė-
jų, tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 24 kortelės, CD, 60 žetonų.
Kortelės matmenys: 16 x 16 cm.  

20630A

65,70 €

12 BINGO KORTELIŲ

12 EMOCIJŲ KORTELIŲ

3 - 8
metai

Žaidimas, skirtas vaikų psichinei ir fizinei sveikatai gerinti, išbandant įvairias technikas ir atliekant atsipalaidavimo 
ir savimonės pratimus.  Žaidime yra 36 „mindfulness“ veiklos, apimančios su gamta, kultūra, gyvūnais, įpročiais ir 
kasdienėmis situacijomis susijusias temas. „MindfulKids“ skaitmeninėje bibliotekoje esantys žaidimai, pagrįsti nau-
jausiomis tendencijomis ir metodikomis. Išnaudokite platformoje esančių nemokamų žaidimų potencialą ir patirtį 
su daugybe fizinių, skaitmeninių ir interaktyvių sprendimų. 

Pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsipalaidavimas, joga ir meditacija.

Rinkinyje: vilkelis, 6 pastikiniai diskai, skaitmeninis turinys. 
Matmenys: aukštis - 50 cm, Ø 40 cm.

Žaidimas „Vilkelis“ - pagrįstas „Mindfulness“ metodika 31898M

86,50 €

Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, parodančias tinkamą ir blogą 
elgesį skirtingose kasdienėse mokyklos situacijose. Tinka ir spec. poreikių vaikams. 

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.  38,10 €

34 KORTELĖS

3 - 8 
metai

Emocijų anstpaudai 

Rinkinys, skirtas atpažinti ir žaisti su 10 pagrindinių emo-
cijų, kurios būdingos mūsų elgesiui: laimė, pasitikėjimas 
savimi, susižavėjimas, smalsumas, nustebimas, pyktis, 
pasibjaurėjimas, liūdesys, baimė ir kaltė. Tinka ir spec. 
poreikių vaikams.                                                                                                                    

Rinkinyje: 10 didelių antspaudų.
Matmenys: 3.5 x 4 cm.

20546A

44,60 €

10 ANTSpAuDŲ

10 EMOCIJŲ

3 - 8 
metai

Žaidimas „Mokomės
išvengti patyčių“

Žaidimas skirtas mokyti vaikus, kaip užbėgti patyčioms 
už akių, kokias elgesio strategijas, skirtas joms spręsti, 
taikyti. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 5 skirtingų situacijų kortelių komplektas.          
Kortelės matmenys: 11.5 x 11.5 cm. 

20840A

40,00 €

4 - 8 
metai

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys mokykloje“ 20801A
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Su šiuo žaidimu išmoksite atpažinti ir įvardinti 4 pagrindines emocijas. 
Žaidėjai eilės tvarka suka rodyklę ant disko su veidukais; paima atitinkamą 
kortelę, kurią išsuko rodyklė ir identifikuoja emociją. Tuomet kortelę 
uždengia turimą lentelę su veidukais. Laimi tas žaidėjas, kuris greičiau 
uždengs savo lentelę su veidukų kortelėmis. Visos lentelės yra skirtingos. 
Taip pat galima žaisti grupinį žaidimą sujungus visas lenteles į vieną. Arba 
iškirpkite žurnalų nuotraukas su skirtingų emocijų veidais. Suraskite atit-
inkamą kortelę emocijai, padiskutuokite. Ir daug kitų žaidimo variacijų.

Rinkinyje:
     1 plastikinis diskas su rodykle
     4 plastikines lentelės
     32 kortelės su veidukais

Žaidimas ,,Aš toks laimingas“ 2990014

67,80 €

Išreikšite emocijas piešdami, per muziką, kūno kalbą ar pasakojimą apie 
tai, kokį įspūdį paliko matytas filmas, kaip patiko maistas, ką galvojote lo-
voje negalėdami užmigti, būdami namuose, mokykloje ir pan. Žaidimas 
padės sumažinti barjerą kalbant apie emocijas. Vaikai išmoks išreikšti savo 
emocijas, būti atviriems emocijoms bei paisyti jas. Išmoks sakyti ir priimti 
komplimentus. Emocijų išreiškimui galima pasitelkti įvairias priemones.  

Rinkinyje: 
     1 plastikinė žaidimo lenta 37x37 cm;
     1 skaitiklis;
     1 žaidimo kauliukas;
     36 emocijų kortelės;
     4 komplimentų kortelės;
     4 didelės emocijų kortos;
     1 didelė emocijų korta.

Emocijų žaidimas 2990016

74,70 €

NAUJA!

Žaidimas „Dovanų savaitė“

Žaidimas skatina emocinį sąmoningumą, lavina so-
cialinius įgūdžius, tokius kaip empatija, emocijų nus-
tatymas. Žaidimo metu vaikai aptars skirtingų situaci-
jų kor-teles - kaip jaučiasi kiekvienas iš pavaizduotų 
veikėjų jose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 
atverčiamos kortelės - 10 situacijų, 15 personažų, 
10 emocijų ir 31 cm pločio stovelis. 

DS

25,00 €

NAUJA!

Žaidimas „Akimirkos kartu“

Tai žaidimas, skirtas puoselėti šeimos, klasės ben-
druomenės draugiškumo, komandiškumo jausmą. Čia 
mokomasi pasirūpinti ne tik savimi, bet ir savo artimu: 
pagalvoti, padėti, pasidalinti. Dėmesys ir pozityvaus 
elgesio paskatinimas, dalyvius ragina ne tik elgtis pili-
etiškai, bet ir pastebėti kitų pastangas. 

AKK

25,00 €

NAUJA!

Žaidimas „Atsiprašymų kalnas“

Tai žaismingas ir smagus būdas lavinti atsiprašymo 
įgūdžius. Žaidimas moko prisiimti atsakomybę už 
savo veiksmus, ugdo pagarbą sau ir kitiems. Žaidimas 
išmokys atskirti tinkamą atsiprašymą nuo nusižemini-
mo, pasiteisinimo ar kaltinimo. 

AK

21,00 €

NAUJA!

Edukacinės pirštininės lėlės 
,,Emocijos“, 6 vnt.

Lėlių vaidyba spektakliuose vaikams padeda susipažinti 
su emocijų pasauliu. Savo emocijų išsakymas rankinių 
lėlių pagalba padeda įveikti drovumą ir bendravimo 
kliūtis. Visos lėlės yra pagamintos iš minkšto audinio 
su pliušiniais elementais. Emocijos: laimingas, liūdnas, 
išsigandęs, piktas, neutralus, nustebęs; 6 vnt., aukštis:  
25 cm.

NS2034

33,20 €

NAUJA!

Edukacinės pirštininės lėlės 
,,Emocijos“

Priemonė skirta mokyti vaikus atpažinti ir išreikšti 
emocijas. Šešios veido išraiškos padeda ugdyti em-
patiją. 6 vnt. 25x22 cm.

NS2035

20,40 €

NAUJA!

NAUJA!

Peržiūrėkite skirtingas nuotraukas, įsijauskite į veikėjus ir 
pabandykite atspėti, ką jie galvoja. Padeda gerinti socialinius 
įgūdžius, bendravimą ir empatiją. 

Rinkinyje: 
54 kortelės su nuotraukomis, 
22 dialogo “debesėliai”. 

42,10 €

Žaidimas ,,Atspėk ką jie galvoja“ 20514A

NAUJA!
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Šie unikalūs mediniai blokeliai žada valandų valandas smagaus žai-
dimo. Žaidimo metu vaikai galės sukurti apie 4000 skirtingų veidų 
variantų. Tai puikus būdas atpažinti bei aptarti daugybę skirtingų 
emocijų. Žaidimas taip pat skatina vaikus išreikšti ir valdyti savo 
emocijas, kas yra svarbu ugdant pasitikėjimą savimi ir psichologinį 
atsparumą.

Techninės savybės:                                                                   
     8 medinės dalys;
     kiekviena detalė yra apie 4,5 x 13,5 x 4,5 cm dydžio;
     pagaminta iš FSC buko medienos;
     matmenys: 20,5 x 14 x 9,5 cm.

Žaidimas „Kokia mano emocija?“ FF-550

49,10 €

NAUJA!

Jausmų pažinimo veidukai

Jausmų pažinimo veidukų rinkinys skirtas padėti vaikams pažinti 
ir suprasti skirtingus savo ir kitų jausmus, išmokti veiksmingiau 
bendrauti. Su jais galima žaisti ant stalo, lango ar šviesos stalo.

Rinkinyje:
     13 skirtingų jausmų išraiškų veidukų;
     A3 plakatas;
     3 tuščios baltos veido formos plokštelės, galimos naudoti 
       su nuvalomais markeriais;
     3 veido formos veidrodžiai, skirti išraiškų stebėjimui;
     3 tuščios permatomos plokštelės.

72402C

36,80 €

NAUJA!

Padeda vaikams nustatyti, kokia veikla jie dažniausiai užsiėmę, ir pagalvoti apie tai, kaip jie galimą jas subalansuo-
ti. Šio žaidimo tikslas - informuoti vaikus apie riziką, susijusią su pernelyg didelės vienos veiklos vykdymu, kad jie 
galėtų sužinoti, kaip suderinti savo laisvalaikį su skirtingomis veiklomis, kokios alternatyvos vienai ar kitai veiklai. 
Padeda vaikams sužinoti apie laisvalaikio leidimo būdus ir kaip išvengti ilgalaikės sėdimos veiklos, pernelyg didelio 
naujų technologijų naudojimo ir socialinės izoliacijos. 8 Kategorijos: 1. Fizinė 2. Protinė 3. Sėdimoji 4. Susijusi su 
technologijomis 5. Individuali veikla 6. Grupinė veikla 7.Ilgai trunkanti veikla 8. Trumpalaikė veikla.

Rinkinyje: 8 šešiakampės kategorijų kortelės ir 42 šešiakampės veiklų kortelės.

Žaidimas ,,Naujosios technologijos: atrask veiklų balansą“ 38990A

37,50 €

NAUJA!

Emocijų kilimas

Apvalus kilimas su skirtingomis emocijomis, pad-
edančiomis ugdyti socialinius įgūdžius. Kilimo diamet-
ras 200 cm; Lengvai valomas, neslidus latekso dugnas, 
apsiūtais kraštais. 

NS1106

120,80 €

NAUJA!

Sensorinės emocijų pagalvėlės, 6 vnt.

Apvalios, užpildytos granulėmis, pagalvėlės maišely-
je iliustruoja pagrindines emocijas. Pagaminta iš pat-
varaus, ryškių spalvomų, malonaus liesti liesti audin-
io. Kiekviena emocija vaizduojama skirtinga spalva. 6 
emocijos: geltona - džiaugsmas, oranžinė - abejingu-
mas, violetinė - nustebimas, mėlyna - liūdesys, žalia 
- baimė, raudona - pyktis. Techninės savybės: (19 x 22 
cm). pagalvėlių diametras: 12,5 cm.

NS2070

21,80 €

NAUJA!

Triukšmo lygio valdymo sistema

Naudojant šviesoforo sistemą, galima pasirinkti priimtiną triukšmo lygį 
klasėse. Didėjant triukšmo lygiui, lemputės keičiasi iš žalios į geltoną, 
tada  į raudoną ( su garsu ar be jo). Triukšmas tampa “matomas” visiems 
vaikams.
Reguliuojamas garso lygio matuoklis kontroliuoja decibelų lygį. Prideda-
mas stalo tvirtinimas arba sieniniai laikikliai.

Matmenys: 14,5 x 47 x 6,5 cm

74446

90,80 €

NAUJA!

Emocijų pufai, 6 vnt.

Spalvingi pufai VEIDUKAI, kiekvienas jų atspindi 
skirtingas emocijas. Rinkinyje: 6 skirtinų spalvų pufai, 
32 cm skersmens, 3 cm aukščio; valoma PVC danga. 

NS2897

82,60 €

NAUJA!

Pykčio išlaisvinimo kilimėlis (apvalus)

Kilimėlis yra puiki priemonė mokytis valdyti neigiamas 
emocijas, pavyzdžiui, pyktį ar įniršį. Paprasčiausias 
būdas apmalšinti jausmus yra judėjimas. Kai sukyla 
emocijos, vaikas gali atsikratyti neigiamos energijos, 
trypiant ar šokinėjant aukštyn - žemyn. 
Techninės savybės: kilimėlio diametras: 45 x 45 cm; 
medžiaga: PVC su pėdų spaudais; spalva: raudona, pil-
ka; svoris: 0,3 kg., neslidus paviršius. 

NS2269

21,80 €

NAUJA!
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Keletas įdomių iššūkių išsiugdyti kelių tipų intelektą ir suprasti kiekvieno žmogaus stipriąsias puses. Vieniems 
žmonės tam tikrose srityse geriau sekasi nei kitose ir pagal tai jie skiriasi tarpusavyje. Žaidimas yra įkvėptas Howar-
do Gardnerio daugialypio intelekto teorijos ir leidžia naudotis aštuoniais jo modelio siūlomais intelekto tipais, taip 
pat padeda nustatyti, koks intelektas vyrauja kiekviename asmenyje. 

Rinkinyje:
     64 kortelės su skirtingais intelekto tipais (9,2 x 9,2 cm);
     8 gabumų dėlionės.

Toliau pateikiamos aštuonios intelekto rūšys su jų raiškos pavyzdžiais. Atliekant gyvenime įvairias realias užduotis 
dažniausiai yra derinamos kelios intelekto rūšys tarpusavyje.
Ugdymo sritys:
     loginis - matematinis
     muzikinis
     verbalinis - kalbinis
     natūralistinis - gamtinis
     intrapersonalinis
     kūno - kinestetinis
     vaizdinis - erdvinis
     tarpasmeninis 
Amžius: 5-10 m.

Žaidimas ,,Daugialypio intelekto iššūkiai“ 20005A

30,40 €

NAUJA!

HIGIENA 2

Dantukų laikikliai

72 vnt. dantukų laikiklių. 
Dydis 3 cm.

325

31,80 €

Dėlionės „Dantukai“

Rinkinyje 60 dėlionių. 
Matmenys: 6x6 cm.

216/227

Drožtukai „Dantukai“ 

24 vnt. dantuko formos drožtukų. 
Matmenys: 5 x 2.5 x 3 cm.

788

31,80 €

33,20 €

Šokinėjantys kamuo-
liukai  „Dantukai“ 

Rinkinyje 48 spalvoti 
kamuoliukai. 
Kamuoliuko skersmuo: 3 cm.

591

39,80 €

Žaidimai 
„Labirintas“
Rinkinyje 60 žaidimų.
Žaidimo pagrinde atvaizduotas dan-
tukas. 

225

Liniuotės 
„Dantukai“
Rinkinyje 60 liniuočių, juodos arba 
violetinės spalvos.

223/235

31,80 €

31,80 €

Pieštukai su trintukais 
“Dantukai“
Rinkinyje 24 vnt.

674

46,30 €

Pieštukai su trintuku 
“Dantų šepetėlis“
Rinkinyje 48 vnt. 
pieštukų su trintuku. 

262

36,80 €

Pieštukai „Dantukai“ 
MIX (72 vnt.)
Pieštukai “Dantukai”. 
Rinkinyje: 
72 pieštukai su dantukų atvaizdais 
(įvairių spalvų). 

605

33,00 €

Smėlio laikrodžiai, 
40 vnt.

Rinkinyje: 
4 spalvų smėlio laikrodžių.
40 vnt. Trukmė: 3 min.

9017

43,80 €

Žaidimas - labirintas 
Dantukai“, 30 vnt.
Rinkinyje: 30 vnt. spalvotų žaidimų su 
dantukų motyvais. 
Matmenys: 6 x 6 cm.

 972

23,00 €

NAUJA!

NAUJA!

Dantukų formos 
trintukai
72 vnt. dantų formos 
trintukai.  

285

31,80 €

Puikiai tiks stomatologų, odontologų 
kabinetams kaip mielos dovanėlės 
už drąsą mažiesiems pacientams.  
Smėlio laikrodžio trukmė - 3 min.
Rinkinyje: 40 vnt. smėlio laikrodžių.  

41,40 €

NAUJA!

Smėlio laikrodis 
„Gražiausia šypsena“ 

202

Antspaudai su dantukų paveikslėliais.             

Rinkinyje: 60 vnt. antspaudų.

36,60 €

Antspaudai 239
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34,60 €

Dantų modelis su dantų šepetėliu

Šio milžiniško atveriamo dantų 
modelio pagalba demonstruojama 
teisingo dantų valymo svarba. 
Pridedamas padidintas dantų 
šepetėlis (ilgis 35 cm.). 

Užverto modelio išmatavimai: 
16,5 x 11 x 19 cm.

03089C

Rinkinys „Mikroorganizmų milteliai, 
UV žibintuvėlis“
Ši priemonė lavina vaikų higienos įgūdžius - skirta infor-
muoti ir suvokti rankų plovimo svarbą kaip veiksmingą ir 
paprastą būdą užkirsti kelią plisti užkrečiamosioms ligoms.

Rinkinyje: mikroorganizmų milteliai plastikinėje dėžutė-
je su skylutėmis barstymui, UV žibintuvėlis, instrukcijos  
mokymui. Miltelių papildymą ir UV 
žibintuvėlį galima užsakyti ir atskirai.

79760

64,80 €

Rinkinys „Mikroorganizmai 
maišelyje, UV žibintuvėlis“

Ši priemonė lavina vaikų higienos įgūdžius - skirta infor-
muoti ir suvokti rankų plovimo svarbą kaip veiksmingą ir 
paprastą būdą užkirsti kelią plisti užkrečiamosioms ligoms.

Rinkinyje: mikroorganizmų milteliai maišelyje, UV žibin-
tuvėlis, instrukcijos  mokymui. Miltelių papildymą ir UV 
žibintuvėlį galima užsakyti ir atskirai.  

79785

151,10 €

APDOVANOJIMO LAIMėTOJAS! 

Modelis „Švari ir nešvari burna“ 79650

Su šiuo 3D modeliu tiek vaikams, tiek 
paaugliams, tiek suaugusiesiems paro-
domas kontrastas tarp „švarios“ burnos 
pusės su sveikais dantimis bei dantenomis ir 
tarp „nešvarios” pusės su dantų akmenimis, 
įdubomis, dantenų uždegimu, periodontitu.

Matmenys: 25 x 22 x 38 cm. 

222,10 €

Dantų modelis

Tikroviškas ir patvarus atveriamas suaugusiojo dantų 
modelis. 

Matmenys: 100 x 90 x 70 mm. 

03091C

17,70 €

Dantų modelis

Puikiai tinka dantų higienos ir dantų priežiūros įgūdžių 
lavinimui. Pridedamas dantų šepetėlis.

Matmenys: 150 x 185 x 140 mm.

03083C

31,10 €

Dantų priežiūros bičiulis 
 „Krokodiliukas“
Supažindina su taisyklingais dantų priežiūros įgūdžiais - 
kaip teisingai valytis dantis šepetėliu bei tarpdančių siūlu.  

Rinkinyje: du kartus didesni dantys už natūralų dydį 
bei gigantiškas dantų šepetėlis, ištraukiamas liežuvis, 
naudojimo instrukcija.

LG-PA400

130,40 €

Mokomasis dantų 
priežiūros rinkinys

Išsamus burnos higienos rinkinys lavinimui.

Rinkinyje: gigantiškas dantų modelis (150 x 185 x 
140 mm.), dantų šepetėlis, 2 minučių smėlio laikro-
dis, 24 dantų apnašų nustatymo tabletės, 10 dantų 
veidrodėlių ir mokytojo užrašai.

03084C

62,30 €

HIGIENA 2

3 + 
amžius

Atšvaitai „Dantys“

Rinkinį sudaro 24 danties formos 
atšvaitai.  

585

31,80 €

Dantų šepetėliai

48 vnt. dantų šėpetėlių rinkinys.

301-7

30,20 €

Krepšelis ,,Valymo reikmenų 
stotelė“
Krepšelis skirtas laikyti 450 ml rankų dezinfekavimo 
skysčio buteliukus ir pakeliui šluosčių. Dydis surinkus - 
22,3 x 15,2 x 10,2 -rankena 17,7 cm aukščio. 

LER4362

16,00 €

COVID-19
prevencija

Rankučių plovimo laikmatis

Lengvai paspaudžiamas mygtuko tipo laikmatis šviečia 
mėlynai 23 sekundes ir pypteli pasibaigus laikui. Laik-
mačio skersmuo yra 8,9 cm.   

LER4361

10,50 €

COVID-19
prevencija
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3D stovas „Nutukimo padariniai“ 

3D stovas su ranka pieštais modeliais. Tekstai aiškina apie 
nutukimo padarinius. Aprašai lietuvių kalba. Mobilus, su-
lankstomas į tvirtą lagaminą. 

Matmenys: 71 x 69 cm. 

M79645LT

581,20 €

Antsvorį imituojanti liemenė

Demonstruoja papildomo svorio poveikį žmogaus kūnui. Liemenė 
atrodo ir juntama kaip kūno riebalų perteklius, kas leidžia patirti 
papildomą svorį ir judėjimo ribotumą, susijusį su nutukimu. Tinka 
paskaitoms apie sveikos mitybos įpročius, fizinio aktyvumo svarbą.

Galimi du dydžiai: 
     vaikiškas (su 6, 8 kg papildomo svorio)
     suaugusiųjų (su 9 kg papildomo svorio). 

vaikiškas dydis 26004, suaugusio dydis 26003

vaikiškas dydis 452,10 €
suaugusio dydis 478,50 €

HIGIENA 2
SVEIKA MITYBA 3

Veiklų kilimėlis ,,Švarios rankytės“

Rinkinyje: 
30 vardinių kortelių, 30 rankų plovimo kortelių ir 30 sta-
lo valymo kortelių, skatinančių sveikus įpročius grupėje, 
klasėje. Kilimėlis su kišenėmis yra apytiksliai 55,8 x 76,2 
cm dydžio. 

LER4364

24,00 €

COVID-19
prevencija

Rinkinys ,,Saugaus atstumo diskai“

Rinkinyje: 
30 putplasčio kilimėlių, 15,2 cm matavimo virvė ir varto-
tojo gidas. Kilimėlių skersmuo  25,4 cm, po šešis vienetus 
5 skirtingų spalvų, raudonos / mėlynos / geltonos / žalios 
/ purpurinės. 

LER4360

44,80 €

COVID-19
prevencija

SVEIKA MITYBA 3

Eksponatas „Riebalų stiklainis“ 

Šis vaizdingas ir informatyvus eksponatas paaiškina, kaip 
kalorijų suvartojimas virsta papildomu svoriu. 

Matmenys: 13 x 17 cm, 
apie 450 g riebalų.

M78909LT

104,40 €

97,80 €

Modelis „Gaivieji gėrimai virsta 
riebalais“
Paslaptingai ore kabantis butelis demonstruoja saldžių 
gėrimų kaloringumą. „Protingas“ modelis parodo, kad 
papildomas kalorijas mes gauname iš saldžių gėrimų, 
kurios gali virsti kūno riebalais: pilant gėrimą į stiklinę, 
jis virsta storu, gelsvu riebalu. Modelis lietuvių kalba.

M78899LT

NAUJA!

Riebalų ringės

Šie modeliai atrodo, juntami, sveria ir panašūs apimtimi 
į riebalų sluoksnį. Skirti riebalų kaupimuisi demonstruo-
ti, diskusijai apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą. 

Rinkinyje: 0,5 kg ir 2,3 kg riebalų 
ritiniai, aprašai lietuvių kalba. 

M27032LT

142,50 €

Skerspjūvinis nutukimo modelis

Puiki priemonė pademonstruoti nutukimo padarinius. 
Skerspjūviniai modeliai vaizduoja riebalų sankaupas ant 
kriaušės formos klubų ir obuolio formos kūno. Taip pat 
aiškina poodinio ir pilvo riebalų poveikį gaubtinei žar-
nai, šlapimtakiams, plonosioms žarnoms ir kitai vidaus 
struktūrai. Pridėta mokomoji kortelė.

Kriaušės formos modelio apimtys: 10 x 14 x 9 cm.; obu-
olio formos modelio apimtys: 9 x 15 x 9 cm.

1019566

120,80 €

NAUJA!

45,20 €

Rinkinys „Sveiki pietūs“

Šiuo rinkiniu skatinamas sveiko maisto pasirinkimas.

Rinkinyje:  įvairūs maisto modeliai parduotuvės krepše-
lyje, veiklos kortelės ir 
mokymo vadovas. 

78561
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23,50 €

Suaugusiojo maisto porcijų 
dydžio lėkštė

Ši spalvinga lėkštė skirta parodyti teigiamą naudą pasi-
rinkus sveiką maistą bei tinkamas 
porcijas. 
Skersmuo: 24 cm.   

50881

45,20 €

Plakatas su kišenėmis 
„Sveikos porcijos“

Skirtas mokymams apie maisto grupių nustatymą, 
pagrindinius mitybos principus ir subalansuotą maistą.

Rinkinyje: 90 maisto kortelių ir dvi kišenės nugarėlėje. 

72048

Šio rinkinio tikslas mokyti teisingai įvertinti porcijos 
dydį, planuojant kasdienį maisto racioną.

Rinkinyje: 30 skirtingų porcijų dydžių bei maisto pavyz-
džiai. 

Veiklos rinkinys „Porcijų dydžių 
dėlionė“ 79165

158,90 €

Vaisių pagalvėlės, 6 vnt.

Minkštos ir patogios plokščios apvalios pagalvėlės 
su skirtingų vaisių griežinėlių atvaizdais. Pagalvėlės 
užpildytos putplasčiu, padengtos lengvai valoma PVC 
medžiaga. Be to, kad jos pagalvėlės atsisėdimui, jos gali 
būti naudojamos įvairiose motorinėse ir teminėse veik-
lose. Vaikai gali laisvai sėstis ant jų - dėl saugumo pagal-
vėlės turi neslystantį dugną.  
Rinkinyje: 6 vnt: kivi, apelsinas, laimas, arbūzas, obu-
olys, granatas; 2 cm storio; medžiaga: putplastis, PVC. 

NS2236

65,40 €

NAUJA!

Vaisių ir daržovių krepšys

Ryškiaspalviai vaisiai ir daržovės suteiks valandų valandas vaizdingų žaidimų! 
Idealiai tinka ugdyti ankstyvuosius įgūdžius: žaidimas rolėmis, lavina žodyną, 
skatina sveiko maisto pasirinkimą.
Rinkinyje: patogus drobinis krepšys su rankenomis (20 cm), obuolys, uogos, 
abrikosas, kriaušė, slyva, bananas, braškės, vynuogės, citrina, kukurūzų burb-
uolė, salotos, svogūnas, pomidoras, bulvė, morka ir agurkas. Didžiausios dalies 
(kriaušės) dydis yra 8 cm.

LER9722

36,70 €

Maisto produktų pavyzdžių klasės rinkinys

Sveikos mitybos pamokėlės dalyviai galės smagiai žaisti mokydamiesi apie sveiką maistą bei tinkamus porcijų dy-
džius. Rinkinį sudaro 100 vnt. dirbtinų maisto produktų pavyzdžių, patogi laikymo dėžė su rankena. Pavyzdžiai pa-
gaminti iš tvirto bei netoksiško plastiko, pritaikyti mažoms rankytėms. Visos priemonės sudėtos į praktišką laikymo 
dėžę (dėžės spalva gali skirtis).

Ryškiaspalviai maisto produktai suteiks daugybę smagių ankstyvojo ugdymo valandų žaidybine forma.
     Stambios, dengtos guma dalys saugios vaikų vaidmenų žaidimams
     Gaminiai su detalėmis, sukuriančiomis tikrovišką išvaizdą
     Didelį rinkinį sudaro visų maisto grupių produktai

 Idealiai tinka ankstyvajam ugdymui, šiems įgūdžiams lavinti:
     skatina žaidimą vaidmenimis
     plėtoja žodyną
     ugdo suvokimą apie sveiką maistą

Rinkinyje:
     Dėžė su rankenomis;
     100 vnt. maisto produktų detalių – vaisiai, daržovės, vištiena, kepsniai, kiaušiniai, grūdai, makaronai, 
       duona, pienas, sultys, spurgos, riestainiai, blynai ir sausainiai.

Techninės savybės:
 Dėžės matmenys – 30 cm x 36 cm x 25 cm

LER9723

180,30 €

NAUJA!

Pakabinamas kilimėlis su vaisiais ir 
daržovėmis

Pakabinamas kilimėlis (100x150 cm.), 10 prilipinamų 
vaisių ir 11 daržovių (7x15 cm). 

NS1652

197,40 €

NAUJA!

NAUJA!
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Žaidimas ,,Daržovių ūkis“

Supažindinkite mažuosius su pagrindinėmis matematikos sąvokomis 
naudodamiesi šiuo įdomiu matematikos rinkiniu daržo tema.

     Patrauklus matematikos rinkinys leis besimokantiesiems įsitraukti 
      į veiklą.
     Spalvingas užsiėmimas ugdys įvairius matematikos pradmenų 
       įgūdžius:
         spalvų atpažinimas
         rūšiavimas
         atitikimas
         skaičiavimo pagrindai

     Idealiai tinka individualiai ar grupinei veiklai
     Dėžutė ir žaidimų lenta yra skirtos sukurti unikalią 3D sodo sceną

Rinkinyje 46 vnt.:
         dešimt sodo ženklų su spalvomis, skaičiais ir daržovėmis
         penkios skirtingos penkių spalvų daržovės (oranžinė, žalia, 
           violetinė, geltona ir raudona)
         penki ženklų laikikliai
         penki mini plastikiniai krepšeliai
         minkštas daržovių rūšiavimo padėkliukas
Padėkliuko matmenys 27,5cm x 20cm

LER5553

33,00 €

NAUJA!

Maisto produktų pavyzdžių klasės rinkinys

Supažindinkite mažuosius su pagrindinėmis matematikos sąvokomis naudodamiesi šiuo įdomiu matema-
tikos rinkiniu daržo tema.

     Patrauklus matematikos rinkinys leis besimokantiesiems įsitraukti  į veiklą.
     Spalvingas užsiėmimas ugdys įvairius matematikos pradmenų įgūdžius:
         spalvų atpažinimas
         rūšiavimas
         atitikimas
         skaičiavimo pagrindai

     Idealiai tinka individualiai ar grupinei veiklai
     Dėžutė ir žaidimų lenta yra skirtos sukurti unikalią 3D sodo sceną

Rinkinyje 46 vnt.:
         dešimt sodo ženklų su spalvomis, skaičiais ir daržovėmis
         penkios skirtingos penkių spalvų daržovės (oranžinė, žalia, violetinė, geltona ir raudona)
         penki ženklų laikikliai
         penki mini plastikiniai krepšeliai
         minkštas daržovių rūšiavimo padėkliukas
Padėkliuko matmenys 27,5cm x 20cm

LER9723

180,30 €

Ūkininko turgelio spalvų 
rūšiavimo žaidimas
Ugdykite spalvų atpažinimo ir rūšiavimo įgūdžius. Puiki-
ai tinka ir vaizduotės žaidimams, ir mitybos pamokoms.
Rinkinyje: 25 maisto produktai, penki krepšeliai su 
etiketėms. Krepšelių matmenys yra 10 cm x 14 cm. 

LER3060

54,50 €

NAUJA!

Uoslės jutimas: vaisiai ir jų aromatai

Jutiminis žaidimas skirtas kvapo pojūčiui atrasti, išskiri-
ant skirtingų vaisių aromatą.

Rinkinyje: 24 kortelės (7x7 cm.), 12 aromatinių buteli-
ukų. Skirta 3-8 metų vaikams. Tinka specialių poreikių 
vaikams. Įkvėptas Montessori metodikos.

20600A

48,60 €

NAUJA!

Dėlionė „Sveiko maisto piramidė“

Vaikai dėliodami piramidės detales mokosi ir įsimena 
sveikos mitybos principus.
Medinė, atskiros detalės dedamos į piramidę.  

Matmenys: 40 x 35 cm.  

2203017

30,90 €

Magnetai „Sveikas maistas“ 

Sveiko maisto magnetai apima produktus iš visų maisto grupių. Per žaidimą 
galima pateikti sveiko meniu pavyzdžius.  

Rinkinyje: padėklas, 33 magnetiniai maisto paveiksliukai, veiklos pasiūlymai. 

LER0497

42,20 €

3 + 
amžius

Lėkštė „Mano lėkštė“

Ši patvaraus plastiko lėkštė gali būti ideali mokomo-
ji priemonė pamokose apie sveiką mitybą. Vizualiai 
pateiktą medžiagą mokinys lengviau įsimins ir perpras.                                                                                                                 

Išorinis skersmuo apie 24 cm.

78993

19,90 €

NAUJA!
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54 MAISTO KORTELĖS

Žaidimas „Iš kur atkeliauja 
maistas?“  
Asociacijų žaidimas, skirtas mokytis klasifikuoti maisto 
produktus priklausomai nuo jų kilmės. Tinka ir spec. 
poreikių vaikams.

Rinkinyje: 5 maisto grupių kortelės, kauliukas, 30 atitik-
menų kortelių. 

20551A

Žaidimas „Sveiko maisto 
šviesoforas“

Asociacijų žaidimas, susijęs su pagrindiniais maisto pro-
duktais ir šviesoforo spalvomis, atsižvelgiant į tai, kaip 
dažnai juos reikia valgyti: dažnai - žalia, rečiau - geltona, 
kartais - raudona.

Rinkinyje: 6 šviesoforo kortelės, 
54 maisto kortelės, 30 spalvų žymeklių.

20553A

Žaidimas „Sveiko maisto piramidė“  

Žaidimo metu metant kauliukus reikia užpildyti pi-
ramidę atitinkamais maisto produktais, atsižvelgiant į 
tai, kad žalia yra maistas, kuris turėtų būti valgomas 
dažnai, geltona - turėtų būti rečiau valgomas, o rau-
dona - maistas, kuris turėtų būti vartojamas retkarčiais. 
Tinka ir spec. poreikių vaikams.                                                                             

Rinkinyje: maisto piramidė, 
kauliukas, 54 maisto kortelės.

20554A

Dėlionės „Sveikas maistas“

Rinkinyje: 9 dėlionės su maisto atvaizdais: 4 trijų dalių 
ir 5 keturių dalių dėlionės. Tinka ir spec. poreikių vai-
kams.

Dėlionės dydis apie 20 cm. 

50222A

46,30 €

60,80 €

55,10 € 39,20 €

54 KORTELĖS

3 - 6 
metai

3 - 8 
metai

4 - 8
metai

2 - 5 
metai

97,50 €

Žaidimas „Energijos balansas“ – fizinė veikla ir mityba

Šis smagus žaidimas moko suprasti, kiek energijos gauname iš maisto 
ir kiek energijos išeikvojame užsiimdami skirtinga fizine veikla. Suži-
nok, kiek energijos reikia tau!
Svarstyklių pagalba nustatomas ryšys tarp energijos, gaunamos su 
maistu ir energijos, kuri sunaudojama atliekant fizinius veiksmus. 
Taip pat sužinosite, kad ne visų maisto produktų teikiama energija yra 
vienoda.

Rinkinyje:
medinės balansinės svarstyklės;
40 medinių žetonų;
36 maisto produktų kortelės;
12 fizinės veiklos kortelių.

20556A
NAUJA!

Memo tipo žaidimas ,,Vaisiai ir daržovės“

Žaidimą sudaro 14 porų lygių buko faneros kvadratinių detalių, kurių kiekviena su atspausdinta ryškia ir 
aiškia vaisiaus ar daržovės fotografija. Detalės pagamintos taip, kad būtų lengva mažoms rankoms paimti u, 
pasukti ir apversti.

Šis universalus rinkinys suteikia begalines galimybes tyrinėti spalvingą vaisių ir daržovių pasaulį ir gali būti 
naudojamas įvairiais būdais:
     Kaip ,,surask poras“ žaidimas - atverskite visas detales paveikslėliu į viršų ir suderinkite visą  vaisių / 
daržovę su atitinkama detale.
     Kaip memo tipo žaidimas - užverskite visas detales paveikslėliu į apačią ir pabandykite prisiminti, kur yra
atitinkamos vaisių ar daržovių poros.
     Rūšiavimas į maisto produktų grupes - pagal spalvą, rūšį (vaisius arba daržoves), su sėklomis / be sėklų, 
tekstūros, saldaus, rūgštaus ar pikantiško skonio arba sugrupavimas pagal vaisių arba daržovių dydį.
Idealiai tinka skatinant diskusijas apie sveiką mitybą, kaip auginami vaisiai ir daržovės, kokiame klimate jie 
geriausiai auginami, kurie yra mėgstami ir kurie dar nebuvo išbandyti. Vaikai džiaugsis žaisdami, ugdydami 
kelis mokymosi aspektus, įskaitant aprašomąją kalbą, matematinę kalbą, bendradarbiavimą atliekantį žai-
dimą, puikius motorinius įgūdžius, įsivaizduojamą žaidimą ir pasaulio supratimą.

Dydis: 70 x 70 x 10 mm. 28 vnt (14 porų).
Amžius: tinkamas nuo 12 mėnesių.

73404C

42,60 €

NAUJA!

Linksmosios apyrankės

Šių apyrankių pagalba galima lengvai sekti, kiek vaisių ir daržovių vaikas su-
valgo per dieną.  Dieną galima pradėti nuo 5 apyrankių ant vienos rankos ir 
perkelti jas ant kitos po kiekvieno suvalgyto vaisiaus ar daržovės. Taip pat 
galima duoti vaikui atitinkamos spalvos apyrankę, po suvalgyto vaisiaus ar 
daržovės, pvz., braškė – raudona apyrankė, obuolys – žalia ir t.t.                                                                                                       

Rinkinyje: 5 spalvų apyrankės, pažangos žymėjimo atmintinė, naudingi 
patarimai.

30326

5,40 €



SVEIKATOS UGDYMAS140 141

maža lenta 144,40 €
didelė lenta 277,70 €

maža lenta  DBOD103
didelė lenta DBOD101

Magnetinė vienpusė lenta

Vienpusė magnetinė lenta su žmogaus kūno atvaizdu, 
naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demons- 
truoti.  Kabinama ant sienos arba pastatoma ant sto-
vo-molberto. Tinka šiems rinkiniams demonstruoti: 
rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, mergaičių 
lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė 
ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     didėlė lenta: 90 x 60 cm
     maža lenta:  60 x 45 cm

Atskirai galima užsakyti teleskopinį 
stovą – molbertą bei transportavimo
krepšį. maža lenta 211,00 €

didelė lenta 355,40 €

maža lenta  DBOD104
didelė lenta DBOD102

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems 
magnetų rinkiniams demonstruoti. Vienoje lentos pusė-
je - pavaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaiz-
das. Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-mol-
berto. Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: 
rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, lėkštė „Mai-
tinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų ly-
tinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     didėlė lenta: 90 x 60 cm
     maža lenta:  60 x 45 cm

Atskirai galima užsakyti 
teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.

Transportavimo krepšys magnetinei 
lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms 
magnetinėms lentoms, mag-
netų rinkiniams ir teleskopiniam 
stovui transportuoti. 

mažai lentai DBAG002
  didelei lentai DBAG001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Matmenys ir svoris: 
     didelei lentai: 
      100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     mažai lentai: 
      65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Teleskopinis 
stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš 
aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilanks-
to lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su 
dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – 
molberto taps matoma visai auditorijai 
ar praeiviams.

Matmenys:
     didelei lentai: 137 cm. (maksimalus
         aukštis) x 135 x  97 cm. (sulankstyto: 66
       x 10 x 9 cm.); 1 kg.
    mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm.
       (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lenta DEAS002
  didelei lentai DEAS001

mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €

Magnetų rinkinys „Maitinkis sveikai“ 

Rinkinys moko sveiko maitinimosi pagrindų - kas turi sudaryti mitybos racioną.

Pagrindinės temos:  vaisiai ir daržovės, angliavandeniai, baltymai, pieno produktai, riebalai ir cukrus.

Rinkinyje: 74 skirtingi magnetai ir 7 aprašymai, pamokos planas. Tekstiniai magnetai ir pamokos planas 
pateikiami lietuvių kalba.

Dvipusę magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai galima užsakyti 
teleskopinį stovą – molbertą bei transportavimo krepšį. 

mažai lentai  DSMAG005
didelei lentai DMAG005

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €

88,85 €

DSMAG003
Magnetų rinkinys „Mityba“ 

Rinkinys parodo tinkamos mitybos svarbą ir daromą įtaką 
bendrai žmogaus savijautai, sveikatai.

Pagrindinės temos: teigiamas ir neigiamas maisto 
medžiagų poveikis organizmui ir atskiriems organams, 
sveikas ir nesveikas maistas, maisto vartojimas ir energi-
jos kiekis, kalorijos, nutukimas, dieta ir kt. 

Rinkinyje: 54 skirtingi magnetai ir 44 aprašymai, pamokos 
planas.  Tekstiniai magnetai ir pamokos planas pateikiami 
lietuvių kalba. 

Dvipusę arba vienpusę magnetinę lentą reikia įsigyti 
atskirai. Papildomai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį. 

SVEIKA MITYBA 3
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Raumenų masės modelių 
rinkinys

Šie modeliai savo išvaizda, tekstūra ir tankiu atkartoja 
tikrus 0,5 kg ir 2,3 kg svorio raumenis. 

26038

177,10 €

Raumenų modelių rinkinys

Modelis iliustruoja mankštos naudą, atrodo kaip mankš-
tinamų 0,5 kg ir 2,3 kg  raumenų grupė.                                   

Rinkinyje: dviejų svorių modeliai bei 
transportavimo krepšys.

M26006LT

215,10 €

Modelių rinkinys  „Riebalų gumulėlis 
ir raumenų masė“ (4 modeliai) 26040

Demonstracinė priemonė riebalų ir raumenų skirtu-
mams parodyti. Puiki priemonė diskusijai apie sveiką 
mitybą, fizinį aktyvumą. 

Rinkinyje: po 0, 5 kg ir po 2,3 kg riebalų gumulėlio ir 
raumenų masės modeliai.

464,60 €

Modelių rinkinys skrandžio 
dydžių palyginimui
Vaikai dažnai suvalgo viską, kas yra lėkštėje, net jei 
tai suaugusiojo porcijos dydis. Šis rinkinys iliustruoja 
suaugusiojo ir vaiko skrandžių dydžių skirtumą. Tuo 
pasakoma, kad vaikui reikia daug mažesnių pagrin-
dinių maisto patiekalų porcijų dydžių su maistingais 
užkandžiais tarp jų. 

Suaugusiojo skrandžio modelis yra 
1500 ml talpos, o 2-6 metų vaiko – 
500 ml talpos.

78977

78,00 €

SVEIKA MITYBA 3

Lėkštė ir dubenėlis

4 dalių lėkštė ir dubenėlis skirti vizualiai parodyti, kiek ir 
kokio maisto reikia vartoti. 

Matmenys: 23 cm lėkštė, 
9 cm dubenėlis. 

30534

18,10 €

Žaidimas 
„Surask poras - sveikas maistas“

Atminties lavinimo žaidimas, padedantis pradėti pokal-
bį ir išplėsti žodyną. Žaidimas tinka temai apie sveiką 
maistą.

Rinkinyje: 56 tvirtos kortelės su sveiko maisto nuotrau-
komis.

FF-2994

Žaidimas „Sveikos mitybos 
pirkinių krepšiai“ 
Žaidimo tikslas - kuo daugiau sužinoti apie sveiką maistą ir 
sveikos mitybos rekomendacijas. Kiekvienas pirkinių krepše-
lis yra skirtai konkrečiai maisto grupei. Lavina rūšiavimo 
įgūdžius ir motoriką. 

Rinkinyje: 46 kortelės ir 5 krepšiai.

EA-80

88,40 €

49,90 €

3 +
amžius

Modelis „Tylusis naikintojas: aukštas cholesterolio lygis naikina arterijas“

Šis modelis auditorijai padės suprasti - tai, ko nematote, gali jus pražudyti. Pade-
monstruokite, kad cholesterolis gali pakenkti arterijų sienelėms: švari, normali ar-
terija gali lėtai virsti į padengtą apnašomis – susiaurėjusią arteriją, kas gali sukelti 
aterosklerozę, širdies ligas ir širdies priepuolį. Modelis demonstruoja arteriją su svei-
ku cholesteroliu, aukštu cholesterolio kiekiu, susiaurėjusią arteriją, besikemšančią 
aterosklerozinėmis plokštelėmis.

Rinkinyje: keturių dalių modelis, aprašai (anglų k.)
Matmenys: 62 x 9 cm.

75069

328,60 €

Raumenų masės modelis

Šis modelis savo išvaizda, tekstūra ir tankiu atkartoja 2,3 kg svorio raumenį. 
Gali būti naudojamas pabrėžti skirtumus tarp raumenų ir riebalų.

26034

128,20 €

Modelis „Cukraus kiekis maiste“

Modelis demonstruoja cukraus kiekį gramais 9-iuose mais-
to produktuose: leduose, vaisiniame punše, sausainiuose, 
šokolade, torte, krekeriuose ir t.t. 

Rinkinyje: 9 mėgintuvėliai, stovas,
transportavimo krepšys.

79128

116,30 €
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Riebalų dalių rinkinys

Modeliai pagaminti iš BIOLIKE 2™ medžiagos, tikroviškai 
atkartojančios kūno riebalų išvaizdą ir jutimą. Priemonė, 
demonstruojanti mankštos ir 
taisyklingos mitybos svarbą.

Rinkinyje: 0, 5 kg ir 2, 3 kg modeliai, 
aprašai lietuvių kalba.

M26018LT

260,60 €

Riebalų modelis 

Riebalų modelis atrodo lyg tikri riebalai ir suteikia realų 
vaizdą, kaip riebalai atrodo žmogaus viduje. 

Rinkinyje: 2,3 kg modelis.

26014

204,00 €

Modelis „Greito maisto riebalai mėgintuvėliuose“

Modelis skatina rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. Mėgintuvėli-
ai vaizdžiai parodo, kiek riebalų yra greito maisto gaminiuose. 

Rinkinyje: mėgintuvėliai, stovas, 
transportavimo krepšys.

79134

166,20 €

                              žALINGŲ ĮpROčIŲ pREVENCIJA 4

395,30 €

Žaidimas „Neblaivus ir sumišęs“

Žaidimas, skirtas parodyti, kaip sudėtinga atlikti įprastus veiksmus ir kaip lengva supainioti paprastus daik-
tus, esant paveiktiems alkoholio. Mokiniai, atlikdami tą pačią veiklą be akinių ir su akiniais, suvoks, kiek ilgiau 
užtrunka atlikti tą pačią veiklą susilpnėjus pojūčiams.

Rinkinyje: dvi poros neblaivios ir sumišusios būsenos naktinio matymo akiniai, dešimt kamuoliukų, šeši žibintu-
vėliai, du plastikiniai boulingo kamuoliai, dešimt plastikinių boulingo kėglių, juostos ritinėlis 
ir vadovas su mokymo pasiūlymais mokytojui bei kopijuojama dalomoji medžiaga.

79297

APDOVANOJIMO LAIMėTOJAS! 

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

Užsidėjus D.W. girtumo akinius suprasite, kodėl girti vairuotojai tokie 
pavojingi, nes patirsite vaizdo iškraipymą, suvokimo praradimą ir kon-
trolės stoką. Aki-nių sukelta būsena neatspindi konkrečios alkoholio kon-
centracijos kraujyje. 

Rinkinyje: 2 D.W. girtumo akiniai, instrukcija DVD, žaidimas „Nesužlug-
dyk savo gyvenimo“, mokytojo vadovas, 25 vnt. šešiolikos puslapių lank-
stinukai.

627,90 €

Akiniai „Neblaivus ir sutrikęs naktį“

Akiniai skirti parodyti, kaip alkoholis veikia savęs su-
vokimą aplinkoje, reakcijos greitį ir judesių koordinaci-
ją nakties sąlygomis.

79295

165,20 €

Akiniai „Neblaivus ir pavojingas“

Užsidėjus akinius, patiriamas vaizdo iškraipymas, su-
vokimo praradimas, kontrolės trūkumas, kas ir padaro 
išgėrusius vairuotojus tokiais pavojingais. Akiniai neat-
spindi konkrečios alkoholio kraujyje 
koncentracijos.

79190A

130,90 €

D.W. girtumo akiniai

DW girtumo akinių nešiotojas gali suvokti, kaip girtumas apsunkina net elemen-
tariausių veiksmų atlikimą. Akiniai neatspindi konkrečios alkoholio koncentracijos 
kraujyje, tačiau sukeliamas pojūtis gali būti panašus į vidutinį girtumą.

79197

157,30 €

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

Žaidimo rinkinys „Nesugriauk savo gyvenimo“ su D.W. girtumo akiniais 79187
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Modelis „Ką vartoja mama, 
vartoja ir kūdikis įsčiose“

3D modelis su plastike esančiomis cigarečių 
nuorūkomis, piliulėmis, švirkštais ir alaus butelių 
kamšteliais iliustruoja, kaip alkoholis, tabakas ir kitos 
kenksmingos medžiagos gali patekti į placentą ir pa-
daryti nepataisomą žalą vaisiui.

Matmenys: 15 x 17 x 6 cm.

79809

123,60 €

3D stendas „Piktnaudžiavimo 
alkoholiu padariniai“

3D stendas paaiškina ir vaizdžiai parodo daugelį fizinių 
piktnaudžiavimo alkoholiu padarinių.
Stacionariai sumontuotas, natūralaus dydžio, rankomis 
pieštas modelis su aprašais lietuvių kalba.                                 

Matmenys: 71 x 69 cm. 

M79612LT

581,20 €

Stendas „Ką vartoja mama, 
vartoja ir kūdikis įsčiose“

Interaktyvus modelis iliustruoja, kokią nepataisomą 
žalą vaisiui daro alkoholio, narkotikų ir tabako vartoji-
mas nėštumo metu. Modelis vaizduoja besilaukiančią 
moterį su vaisiumi, esančiu plastikinėje gimdoje. 
Galima stebėti kaip skysčiai, imituojantys pavojingas 
medžiagas (alkoholį, tabaką ar narkotikus), patenka 
į mamos burną, o paskui - į kūną ir užteršia terpę, 
kurioje gyvena vaisius.           

Rinkinyje: modelis ir naudojimo 
instrukcija. Matmenys: 31 x 61 x 13 cm.

78745

325,20 €

                              žALINGŲ ĮpROčIŲ pREVENCIJA 4

342,40 €

Žaidimas „Apsvaigę ir įkaušę“

Žaidimas, skirtas parodyti, kaip stipriai narkotikai ir al-
koholis apriboja galimybę veiksmingai atlikti paprastas 
užduotis, iškreipia suvokimą, mąstymą, koordinaciją. 

Rinkinyje: girtumo akiniai, 2 skirtingo dydžio dirbtinės 
„rankos-pirštinės“, popieriniai pinigai, veiklos vadovas 
su keturiomis aprašytomis veiklomis ir diskusijų klausi-
mais.

75024

APDOVANOJIMO LAIMėTOJAS! 

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

Pirštinė „Apsunkusi ranka“

Pirštinė skirta parodyti, kaip stipriai narkotikai ir alkoho-
lis apriboja galimybę veiks-
mingai atlikti paprastas užduotis, iškreipia suvokimą, 
mąstymą, koordinaciją.                                                                                         
Rekomenduojama naudoti kartu su girtumo akiniais.

SA2265

Modelis „Kada gana?“

Ant padėklo pateikiamos penkios dažniausiai vartojamų alkoholinių gėrimų taurės, 
kurios parodo, koks gėrimo kiekis yra alkoholio vienetas bei 
kiek vienetų yra vienoje taurėje.  

79631

390,00 €

Rinkinys tiks linksmai pradėti 
rimtą diskusiją apie vairavi-
mo riziką išgėrus. Kiekvieno-
je alkoholio taurėje yra mažą 
avariją patyrusio automo-
bilio modelis, patalpintas 
plastike - alkoholį imituo-
jančiame skystyje. 

Gėrimų rinkinys „Neblaivus ir 
pavojingas“ 79755

251,20 €

Mokomasis stendas rodan-
tis kiek apytiksliai laiko turi 
praeiti po alkoholio vartoji-
mo norint išvengti nelaimės 
kelyje. Puikiai tinka vairuo-
tojų prevenciniam šviet-
imui, sveikatos klasėms ir 
antialkoholizmo renginiams. 
Kartu pateikiamas mokymo 
veiksmų lankstinukas.
Išmatavimai: 44x83 cm.

Stendas „Alkoholio koncentracijos 
laikrodis“ 79130

279,30 €

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

62,20 €
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mažai lentai 77,70 €
didelei lentai 111,05 €

Magnetų rinkinys „Alkoholio žala“

Magnetų įvairovė aprėpia temas, susijusias su alkoholio daroma žala tiek žmogaus 
fizinei, tiek socialinei sveikatai.

Pagrindinės temos: plaučių struktūra, gerklės kraujavimas, užsikimšusios arterijos, 
impotencija, žarnyno vėžys, kepenų ligos,  osteoporozė, širdies ligos, smegenų pažei-
dimas, insultas, raumenų silpnumas, skrandžio ligos, depresija, svorio prieaugis, so-
cialinės problemos, poveikis darbui ir kt.

Rinkinyje: 36 skirtingi magnetai ir 38 tekstiniai aprašymai lietuvių kalba, pamokos pla-
nas, 3 magnetai be turinio, kur galėsite įrašyti kontaktus ar nupiešti savo žinutę šiai 
temai. 

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį. 

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demons-
truoti. Vienoje lentos pusėje - pavaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaizdas. 
Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 
Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir 
mityba, lėkštė „Maitinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis bren-
dimas, socialinė ir emocinė sveikata.
Matmenys: 
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm
Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį.

maža lenta DBOD104 
didelė lenta DBOD102

Transportavimo krepšys magnetinei 
lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms 
magnetinėms lentoms, mag-
netų rinkiniams ir teleskopiniam 
stovui transportuoti. 

mažai lentai DBAG002
  didelei lentai DBAG001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Matmenys ir svoris: 
     Didelei lentai: 
      100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     Mažai lentai: 
      65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Teleskopinis 
stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš 
aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilank-
sto lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su 
dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – 
molberto taps matoma visai auditorijai 
ar praeiviams.

Matmenys:
     Didelei lentai: 137 cm. (maksimalus
         aukštis) x 135 x  97 cm. (sulankstyto: 66
       x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     Mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm.
       (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lenta DEAS002
  didelei lentai DEAS001

mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €

mažai lentai  DSMAG001
didelei lentai DMAG001

maža lenta 211,00 €
didelė lenta 355,40 €

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA
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726,00 €

3D stendas ,,Elektroninės cigaretės ir garinimas - žvilgsnis iš arčiau“

Elektroninės cigaretės ir garinimo prietaisai dėl dizaino ir išvaizdos įvairovės tampa patrauklūs jauniems žmonėms 
ir sunkiai identifikuojami tėvams bei pedagogams. Spalvingą pažintinį rinkinį (atidaryto stendo matmenys – 73,6 
cm x 50,8 cm) sudaro tikroviški 3 D modeliai, skirtingų garinimo prietaisų pavyzdžiai ir e – skysčiai, pritvirtinti po 
organiniu stiklu. Pavyzdžiai apima aromatizatorius, daugkartinius įkraunamus garinimo prietaisus, du garinimo 
prietaisų modelius su kapsulėmis, nikotino druską ir įvairios nikotino koncentracijos e – skysčius. Prie kiekvieno 
garinimo prietaiso ir elektroninės cigaretės komponento pateikiamas informatyvus ir lengvai suprantamas aprašy-
mas. Atskirame stende (30,4 x 43,5 cm dydžio) paaiškinama kas yra elektroninės cigaretės, jų žala sveikatai, tokia 
kaip priklausomybė nuo nikotino ir sunkūs plaučių pažeidimai. Puikiai tinka sveikatos švietimo grupėms siekiant 
sustabdyti garinimą paauglių tarpe, tėvų ir mokytojų švietimui bei kt.

Milžiniškas garinimo populiarumas tarp paauglių sukėlė tėvams ir pedagogams nežinomybę, o paaugliams tikė-
jimą, kad elektroninės cigaretės yra žalos nesukelianti alternatyva įprastoms cigaretėms. Šį išsamų pažintinį stendą 
sudaro realistiški 3 D garinimo prietaisų modeliai pritvirtinti po organiniu stiklu ir lengvai skaitomas tekstas, pad-
edantis paaugliams suprasti elektroninių žalą sveikatai, o suaugusiuosius supažindinantis su skirtingais garinimo 
prietaisais.

Garinimo prietaisų modeliai ir pavyzdžiai bei elektroninių cigarečių komponentai pateikiami patogiame, lengvai 
transportuojamame stende.

Tikroviškus modelius stende sudaro:
     aromatizuotos vienkartinės elektroninės cigaretės
     daugkartiniai įkraunami garinimo prietaisai
     du garinimo prietaisų modeliai su kapsulėmis
     nikotino druska
     trys buteliukai su skirtingos nikotino koncentracijos e – skysčiais, iš kurių 2 vnt. laisvos nikotino bazėse – 
      skysčiai ir didelės nikotino druskos koncentracijos e – skystis

Papildomai pateikiami kitų rūšių vienkartinių elektroninių cigarečių pavyzdžiai ir prietaisų modeliai. Atskirame 
stende paaiškinama kas yra elektroninės cigaretės ir kokia garinimo prietaisų žala sveikatai, įskaitant priklau-
somybę nikotinui, žalą jaunimo smegenų vystymuisi, rimtus plaučių pažeidimus, apsinuodijimą nikotinu, baterijų 
sprogimą ir kt.

Šis stendas yra puiki mokymosi priemonė, padedanti tėvams ir pedagogams identifikuoti elektronines cigaretes 
atkreipiant jaunimo dėmesį ir įspėjant apie garinimo pavojus.
Techninės savybės:
Atidaryto stendo su organiniu stiklu matmenys – 73,6 cm x 50,8 cm. Atskiro stendo matmenys – 30,4 x 43,5 cm. 
Stendas anglų kalba. 

78499

NAUJA!

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA
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220,30 €

Sulankstomas stendas „Faktai apie elektronines cigaretes ir garinimą“

Daugelis žmonių, ypač jaunimo, tiki, kad elektroninės cigaretės ir garinimas yra saugi rūkymo alternatyva. Šis 
sulankstomas pažintinis stendas su dėmesį atkreipiančia grafika ir lengvai suprantamu tekstu sugriauna šį mitą ir 
pateikia faktus apie elektroninių cigarečių žalą. Stende paaiškinama, kad elektroninių cigarečių garinimą sudaro 
žalingos ir pavojingos cheminės medžiagos, įskaitant didelės koncentracijos nikotiną, vėžį sukeliančios medžia-
gas ir nėra jokių įrodymų, užtikrinančių ilgalaikio elektroninių cigarečių naudojimo saugumą. Taip pat pateikiami 
specifiniai pavojai jaunimui, tokie kaip žala nėščioms moterims ir besivystantiems kūdikiams. Tai puiki mokomoji 
priemonė sveikatos švietimo grupėms, sveikatos mugėms ir kt. Atidaryto stendo matmenys – 147,3 x 56,5 cm.

Kovoje su neteisinga nuomone, kad garinimas ir elektroninės cigaretės yra saugi rūkymo alternatyva, šis „atverian-
tis akis“ mokomasis stendas paaiškins elektroninių cigarečių pavojus ir kodėl elektroninės cigaretės yra nesaugios 
jaunuoliams, besilaukiančioms moterims ir nerūkantiems suaugusiems. Atkreipianti dėmesį grafika pateikiama 
su tekstu, atskleidžiančiu priklausomybę nuo nikotino garinant elektronines cigaretes, elektroninėse cigaretėse 
esančias kenksmingas chemines medžiagas, garinimo sukeliamą potraukį rūkymui ir kt.

Ugdymo sritys:
     kas yra elektroninės cigaretės?
     ar elektroninės cigaretės saugiau už rūkymą?
     kas yra elektroninių cigarečių garinimas?
     kokia yra nikotino rizika elektroninėse cigaretėse?
     kaip elektroninės cigaretės kenkia jaunimui?
     ar elektroninės cigaretės yra saugios nėštumo metu?
     kita elektroninių cigarečių žala
     ar elektroninės cigaretės gali suaugusiems padėti mesti rūkyti?
     metimas rūkyti

Puikiai tinka jaunimo ir suaugusiųjų informavimui apie elektroninių cigarečių ir garinimo pavojus. 
Atidaryto stendo matmenys – 147,3 x 56,5 cm. Stendas anglų kalba.

78876

NAUJA!

Modelis vaizduoja kepenų 
cirozės paveiktas kepenis, paro-
do, kad piktnaudžiavimas alko-
holiu gali sukelti kepenų cirozę 
– vieną iš dažniausių mirties 
priežasčių (lietuvių k.).

Matmenys: 13 x 17 cm.

Modelis „ Marinuotos kepenys“
M78905LT

128,20 €

Pastatomas stovas vaizduo-
ja normalių, hepatito ir ci-
rozės pažeistų kepenų skers-
pjūvio modelius, išryškina 
alkoholio vaidmenį sergant 
kepenų ligomis (lietuvių k.).

Matmenys: 23 x 30 cm.

Pastatomas stovas „Kepenų mirtis“ 
M78898LT

166,60 €

Vitrina vaizdinėms priemonėms

Vaizdinių mokomųjų priemonių eksponavimas dar 
niekada nebuvo toks paprastas. Priemones galite nau-
doti tiek pristatymo metu, tiek  palikti ekspozicijoje 
ilgesniam laikui. Šalia demonstruojamos priemonės 
galima padėti kortelę su aprašymu.

Rinkinyje: 3 lentynos (skirtos mažiausiai 4 priemo-
nėms), šoninės (užrakinamos) durelės užtikrina ekspo-
nuojamų priemonių puikų matomumą ir saugumą.

Matmenys: 350x30x1200.

Pagaminta iš polimeilmetakrilato (PMMA, 5 mm). Vitrinos 
kaina nurodyta be priemonių pavaizduotų nuotraukoje.

517A

659,30 €

Imitacinių rūkančiojo plaučių 
lyginamasis rinkinys su dvigubu stovu

Rinkinys suteikia nepamirštamą galimybę praktiškai paro-
dyti rūkymo sukeliamą žalą. Imitacinius rūkančiojo plau-
čius ir sveikus pripučiamus kiaulės plaučius galima pripūsti 
vienu metu, parodant kaip rūkymas paveikia šiuos orga-
nus. Pasukus viršutinius stovo vožtuvus, plaučius galima 
pripūsti atskirai. Rūkančiojo plaučiai turi aiškiai apčiuo-
piamus vidinius ir išorinius auglius, kurie patvirtina nuo-
monę, kad rūkymas sukelia plaučių vėžį.

Rinkinyje: sujungta kvėpavimo takų sistema su dviem 
padėklais, oro pompa, sveikų ir rūkančiojo plaučių pavyz-
džiai ir dalis sausų plaučių su 
laikymui skirta dėžute.

84349

RūKYMO 
pREVENCIJA 

240,30 €

RūKYMO 
pREVENCIJA 

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA
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Toksinių dervų pakelio modelis

Daugelis žmonių retai susimąsto apie dervų kiekį esantį ciga-
retėse. Šiame tikroviškame modelyje yra 2 ištraukiamos ciga-
retės pripildytos gličiomis „dervomis“, kurios parodo, koks 
toksinių dervų kiekis patenka į rūkančio žmogaus organizmą 
surūkius vieną pakelį cigarečių.

Matmenys: 5 x 3 x 9 cm.

79203

65,80 €

Informatyvi ir interaktyvi moky-
mo priemonė, parodanti naudą 
sveikatai, atsisakius įpročio rūkyti. 
Modelis laipsniškai detalizuoja 
teigiamą poveikį žmogaus or-
ganizmui metus rūkyti: nuo kelių 
minučių iki kelių metų po pasku-
tinės surūkytos cigaretės. 

Matmenys: 8 x 61 cm.

Gigantiškas cigaretės modelis 
„Rūkymo poveikis“ 79109

192,60 €

RūKYMO 
pREVENCIJA 

Vaikščiojanti mirtis: daugelis 
rūkalių net nesusimąsto apie 
periferinių arterijų ligą. Šis 
modelis vaizdžiai pademons-
truoja, kad rūkymo pasekmė, 
kai audiniai nepakankamai 
aprūpinami krauju, žūsta ir to 
pasekoje išsivysto gangrena.

Modelis „Rūkančiojo pėda“
M27031LT

170,50 €

Šie plaučių modeliai šokiruoja, 
vaizdingai pateikdami rūkymo 
daromą žalą: sveikas plautis yra 
rožinės spalvos, be anomalijų, 
o ,,negyvas” plautis – juodos 
spalvos, padengtas pilkai balta 
vėžine mase ir emfizemos su-
keltais korėtais burbuliukais.

Modelių rinkinys „Sveikas ir 
„negyvas“ plautis“ 79826

329,20 €

Matmenys: 9 x 24 x 10 cm. Aprašymai pateikiami lietu-
vių kalba.

Matmenys: sveikas plautis 13 x 22 x 10 cm, negyvas plau-
tis 14 x 22 x 13 cm. Galima užsakyti modelius ir atskirai.

Modelis „Lėlė Rūkorė traukia už du“

Modelis įtaigiai parodo rūkančių moterų daromą žalą vaisiui, kaip dervos kaupiasi aplink mo-
tinos įsčiose bręstantį kūdikį.

Matmenys: 13 x 36 x 13 cm.

79210

239,30 €

Stovas „Plaučių mirtis“

Trys plaučių audinio modeliai vaizduoja įprastus, em-
fizemos ir vėžio pažeistus plaučius. Unikalios 3D sto-
vo iliustracijos dėka, mokiniai niekada nepamirš kokį 
pavojų sukelia rūkymas.
Parduodamas kartu su apsauginiu 
dangalu.

Matmenys: 23 x 31 cm.

79148

166,60 €

Rūkoriaus skrepliai

Vaizdinė priemonė parodo rūkymo padarinius. Sanda-
riame inde rūkančio ir sergančio chronišku obstruk-
ciniu bronchitu žmogaus 2 savaičių skrepliai. Tekstas 
pateikiamas lietuvių kalba.

Matmenys: 10 x 15 cm.

M79205LT

100,50 €

3D rūkymo pasekmių stendas

3D modelis informuoja apie ligas ir sutrikimus, kuriuos 
gali išprovokuoti rūkymas: vėžys, širdies ligos, emfize-
ma ir kt. Tekstinė informacija stende pateikta lietuvių 
kalba.

Matmenys: 72 x 70 cm.

M79601LT

581,20 €

Dervų modelis

Šis sandarus eksponatas, sudarytas iš cigarečių pake-
lio ir nuorūkų, panardintų į gličias dervas, vaizduoja 
kancerogeninio skysčio kiekį, susikaupiančio žmogaus 
plaučiuose per vienerius rūkymo metus, surūkant po 
pusę pakelio cigarečių per dieną. Tekstinė informacija 
pateikta lietuvių kalba.

Matmenys: 9 x 14 x 9 cm. 

M79121LT

91,20 €

RūKYMO 
pREVENCIJA 
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Rankinis mechaninis rūkoriaus 
modelis

Šis mažas rankinis modelis iš 
tikrųjų surūko cigaretę ir surenka 
dervas ant tikros plaučių vėžio 
aukos, krūtinės ląstos rentgeno 
nuotraukos. Teršalai patalpinti į 
plastikinius maišelius, kurie išlai-
ko atsiradusias dėmes nepakitu-
sias, todėl modelį galima saugiai 
siųsti per rankas ir apžiūrėti iš 
arčiau.

79202

89,90 €

Rinkinyje: modelis su 100 vnt. Mini-Lung™ (mini 
plaučių) kortelių, plastikinių maišelių ir fiksatorių jiems 
pritvirtinti.

Matmenys: 14 x 29 x 6 cm.
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Stovas „Bjaurioji 
rūkoriaus burna“

Modelis vaizdžiai parodo, kokį 
poveikį burnos ertmei pa-
daro žalingas įprotis - rūkyti. 
Rankomis spalvintos detalės 
atspindi rūkymo padarinius, 
pvz.: dantenų ligas, dantų 
ėduonį, lūpų vėžį ir kt.

Rinkinyje: burnos modelis 
su dviem liežuviais - vienas 
vaizduoja „plaukuotą liežuvį“, 

M78910LT

288,90 €

Išmanusis CO matuoklis

Įrenginys skirtas iškvėpiamo anglies monoksido (CO) 
testavimui. Jungiamas prie jūsų mobiliojo prietaiso. Tes-
tas atliekamas greitai ir lengvai. Asmeninis „iCO ™“ su-
teikia galimybę patikrinti savo CO lygį bet kur ir bet kada. 

Rinkinyje:
     iCO Smokerlyzer;
     1M kabelis;
     Minkštas dėklas.

ICO-PACK

146,40 €

CO matuoklis „Smokerlyzer“

Veiksminga priemonė skirta lengvai ir greitai pateikti 
informaciją apie iškvepiamo anglies monoksido (CO) 
lygį. Matuoklis su monitoriumi, skirtu informacijai vi-
zualizuoti.

Rinkinyje: 250 vnt. vienkartinių antgalių, 12 vnt. plasti-
kinių tarpinių antgalių, 50 vnt. sterilių servetėlių, plaka-
tas „CO“ anglų k., USB kabelis, naudojimo instrukcija, 
dėklas.

PICOADV

430,00 €

Tabako vartotojo burnos modelis

Šį 3D burnos modelį galima pražiodinti ir užčiaupti kaip lėlę, o silikoninės lūpos rodo, 
kokį poveikį vidinei lupų pusei, dantenoms bei dantims 
daro nuolatinis rūkymas. Parduodamas su stovu.

Matmenys: 15 x 13 x 15 cm.

79156

215,50 €

o kitas – liežuvį su baltomis dėmėmis (leukoplakia) ir vėžio 
apraiškomis, imitacinė cigaretė.

Modelio matmenys: 18 x 13 x 18 cm.

mažai lentai 77,70 €
didelei lentai 111,10 €

Magnetų rinkinys „Rūkymo žala“

Magnetų įvairovė aprėpia temas, susijusias su rūkymo priklausomybe ir dėl 
to kylančiomis ligomis ir kitokiomis pasekmėmis.

Pagrindinės temos: sveiki ir pažeisti plaučiai, užsikimšusios kraujagyslės, 
širdies ligos, geltonų pirštų sindromas, skrandžio opos, susiraukšlėjusi oda, 
vėžys, mirtingumas, priklausomybė, aplinkos įtaka, išlaidos rūkymui ir kt.   

Rinkinyje: 36 skirtingi magnetai ir 30 tekstiniai aprašymai lietuvių kalba, 
pamokos planas, 3 magnetai be turinio, kur galėsite įrašyti kontaktus ar nupiešti 
savo žinutę šiai temai.

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai galima užsakyti teles-
kopinį stovą – molbertą bei transportavimo krepšį.

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demons-
truoti. Vienoje lentos pusėje - pavaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaizdas. 
Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 
Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir 
mityba, lėkštė „Maitinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis bren-
dimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys: 
     didėlė lenta: 90 x 60 cm
     maža lenta:  60 x 45 cm
Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį.

maža lenta DBOD104 
didelė lenta DBOD102

Transportavimo krepšys magnetinei 
lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms 
magnetinėms lentoms, mag-
netų rinkiniams ir teleskopiniam 
stovui transportuoti. 

mažai lentai DBAG002
  didelei lentai DBAG001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Matmenys ir svoris: 
     didelei lentai: 
      100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     mažai lentai: 
      65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Teleskopinis 
stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš 
aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilanks-
to lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su 
dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – 
molberto taps matoma visai auditorijai 
ar praeiviams.

Matmenys:
     didelei lentai: 137 cm. (maksimalus
         aukštis) x 135 x  97 cm. (sulankstyto: 66
       x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm.
       (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lentai DEAS002
  didelei lentai DEAS001

mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €

mažai lentai  DSMAG001
didelei lentai DMAG001

maža lenta 211,00 €
didelė lenta 355,40 €

RūKYMO 
pREVENCIJA 
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Tikroviškas 3D burnos modelis 
su 10 cm pločio vėžiniu liežu-
viu parodo, kokias ligas sukelia 
rūkymas: dantenų uždegimą, 
vėžį, kariesą, skatina atsisakyti 
įvairių tabako gaminių varto-
jimo. Parduodamas kartu su 
tabako indeliu, iš kurio galima 
pagaminti specialų skystį.

Matmenys: 23 x 31 x 15 cm.

Gigantiškas eksponatas „Atgrasioji 
pono rūkoriaus burna“ 79159

309,80 €

NAUJA!

RūKYMO 
pREVENCIJA 
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Žaidimas „Apsvaigę ir įkaušę“

Žaidimas, skirtas parodyti, kaip stipriai narkotikai ir al-
koholis apriboja galimybę veiksmingai atlikti paprastas 
užduotis, iškreipia suvokimą, mąstymą, koordinaciją. 

Rinkinyje: girtumo akiniai, 2 skirtingo dydžio dirbtinės 
„rankos-pirštinės“, popieriniai pinigai, veiklos vadovas 
su keturiomis aprašytomis veiklomis ir diskusijų klausi-
mais.

75024 Modelis „Metamfetamininė burna“

Burnos su liežuviu modelis rodo, kokios yra metamfe-
tamino vartojimo pasekmės: iškritę, pavieniui išgedę, 
nuskilę dantys, atsitraukusios dantenos, liežuvio opos 
ir kt. Informatyvūs aprašai paaiškina, kaip metamfeta-
mino vartojimas žaloja žmogaus organizmą.

Matmenys: 25 x 27 x 42 cm.

79758

APDOVANOJIMO LAIMėTOJAS! 

342,40 € 289,50 €

3D stendas  „Narkotikų vartojimo padariniai“

3D stovas su realaus dydžio žmogaus organų modeliais parodo, kas iš 
tiesų nutinka organizmui, vartojant narkotikus. Stovas susilanksto į patogų 
nešiojamą lagaminą. Tekstai pateikiami lietuvių kalba.

Atverto lagaminėlio matmenys: 71 x 69 cm. 

paveikslėliai gali būti kitokie nei nurodyta nuotraukoje

79623-1

581,20 €

382,95 €

Plakatų rinkinys (9 vnt.)

Žalingų medžiagų poveikis organizmui yra aiškiai ir vaizdžiai paaiškintas šiuose 
dideliuose sieniniuose plakatuose. Šie spalvingi, akį traukiantys, detalizuojantys 
potencialius rūkymo, alkoholio, kokaino, įkvepiamųjų medžiagų, marihuanos, 
steroidų, heroino, metamfetamino, ekstazės vartojimo padarinius sveikatai, 
plakatai skatina diskusiją apie plataus masto piktnaudžiavimą narkotinėmis 
medžiagomis. 

Matmenys: 60 x 90 cm, įlaminuoti.

Plakatus galima įsigyti ir po vieną, prašome teirautis 
atskirai.

70905

Organinio stiklo 3D modelis, atrodantis kaip milžiniška cigaretė, moko, koki-
os toksinės medžiagos yra tabako dūmuose.
Pridedama ir dvipusė informacinė lentelė lietuvių kalba.

Modelio matmenys: 63 x 9 cm.

Interaktyvus modelis  „Paskendę 
plaučiai“ (skleidžia garsą)

Sergantieji lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 
patiria „gyvą mirtį“, nes dėl didelės gleivių gausos, ku-
rios apsunkina kvėpavimo takus, negali pilnai kvėpuo-
ti.  Interaktyvus modelis skleidžia gurguliavimą, kosulį, 
atsikrenkštimą primenančius garsus. Plaučių muliažas 
patalpintas į glitų, skreplius imituojantį skystį.

Matmenys: 18 cm. aukščio.

78615

230,00 €

Modelis rūkymo poveikiui 
demonstruoti

Modelis vaizdžiai parodo rūkymo poveikį plaučiams, 
kaip juose kaupiasi dervos ir kiti teršalai. Įstačius uždeg-
tą cigaretę į modelio ,,burną” ir švirkšto-pompos pa-
galba traukiant dūmus į plaučius, mokiniai pamatys, 
kaip plaučiai pradeda tamsėti vos po kelių trumpų 
įtraukimų.

Rinkinyje: demonstracinis modelis, išsamus aprašy-
mas apie rūkymo keliamus pavojus. 

Matmenys: 13 x 10 x 23 cm, 1 kg.

1005932

130,90 €

RūKYMO 
pREVENCIJA 

NARKOTIKŲ 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

                              žALINGŲ ĮpROčIŲ pREVENCIJA 4

LYTIŠKUMO UGDYMAS 5

Moterų reprodukcinės 
sistemos modelis
Tai pagalbinė vaizdinė priemonė, puikiai tinkanti disk-
usijoms apie moterų sveikatą bei nėštumą. Pateiktas 
detalus moters apatinės liemens dalies vaizdas su dal-
inai suskirstytais organais ir padidinta, skerspjūvine 
kiaušialąste. Modelis iliustruoja vidinę kūno struktūrą. 
Aprašymai pateikti anglų kalba.
Techninės savybės:
Matmenys: 61 x 45 cm., svoris: 1 kg.

1005483

196,80 €

Vyrų reprodukcinės sistemos modelis

Šis modelis padeda diskutuoti temomis, pavyzdžiui: 
prostatos vėžys, vazektomija ir nevaisingumas. Mod-
elis vaizduoja vyrų reprodukcinius organus, susijusius 
vienas su kitu. Pateiktas labai išdidintas sėklos seg-
mentas. Aprašymai pateikti anglų kalba.
Techninės savybės:
Matmenys: 61 x 45 cm., svoris: 1 kg.

1005482

196,80 €

NAUJA! NAUJA!

215,10 €

Tabako sudėties modelis M79262LT

NARKOTIKŲ 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA
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mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €

Teleskopinis stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilanksto 
lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – mol-
berto taps matoma visai auditorijai ar praeiviams. 

Matmenys ir svoris:
     didelei lentai: 137 cm. (maksimalus aukštis) x 135 x 97 cm. (sulankstyto: 66 
      x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm. (sulankstyto: 
       61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lentai  DEAS002
didelei lentai DEAS001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Transportavimo krepšys 
magnetinei lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms magnetinėms lentoms, magnetų rinkiniams 
ir teleskopiniam stovui transportuoti. 

Matmenys ir svoris:
     didelei lentai: 100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     mažai lentai: 65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

mažai lentai   DBAG002
didelei lentai  DBAG001

maža lenta  144,40 €
didelė lenta 277,70 €

Magnetinė vienpusė lenta

Vienpusė magnetinė lenta su žmogaus kūno atvaizdu, naudojama mokomiesiems 
magnetų rinkiniams demonstruoti.  Kabinama ant sienos arba pastatoma ant 
stovo-molberto. Tinka šiems rinkiniams demons-
truoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, mergaičių lytinis brendimas, 
berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     didėlė lenta: 90 x 60 cm
     maža lenta:  60 x 45 cm  

Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį.  

maža lenta DBOD103 
didelė lenta DBOD101

Magnetų rinkinys „Mergaičių 
brendimas“ 

Magnetų įvairovė aprėpia temas, susijusias su mer-
gaičių lytiniu brendimu ir su tuo kylančiais iššūkiais. 

Pagrindinės temos: organizmo pokyčiai ir brendimo 
etapai, krūtys, PMS, kūno plaukuotumas, hormonų 
pokyčiai, mėnesinių ir ovuliacijos ciklai, romantiški 
jausmai ir santykiai, rūpinimasis savimi, liemenėlė, 
spuogai, patyčios, nepriklausomybės siekimas ir kt. 

Rinkinyje: 39 skirtingi magnetai su paveikslėliais ir teksti-
niai aprašymai - magnetai lietuvių kalba, pamokos planas, 
2 magnetai be turinio, kur galėsite įrašyti kontaktus ar 
nupiešti savo žinutę šiai temai.

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. 
Papildomai galima užsakyti teleskopinį 
stovą – molbertą bei
 transportavimo krepšį.  

mažai lentai DSMAG007
didelei lentai  DMAG007

maža lenta 211,00 €
didelė lenta 355,40 €

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demons-
truoti. Vienoje lentos pusėje - pavaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaiz-
das. Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. Tinka šiems mag-
netų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, lėkštė 
„Maitinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socia-
linė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     didėlė lenta: 90 x 60 cm
     maža lenta:  60 x 45 cm 

Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.

maža lenta  DBOD104
didelė lenta DBOD102

Magnetų rinkinys „Berniukų 
brendimas“

Magnetų įvairovė aprėpia temas, susijusias su berniu-
kų brendimu ir su tuo kylančiais iššūkiais. 

Pagrindinės temos: smegenų hormonai, veido ir kūno 
pokyčiai, plaukų augimo etapai, raumeningumas, bren-
dimo etapai, adomo obuolys, balso mutacija, jausmai, 
emocijos ir santykiai, reprodukcinių organų vystyma-
sis,  nepriklausomybės siekis ir kt.

Rinkinyje: 42 skirtingi magnetai su paveikslėliais ir 40 
tekstinių aprašymų - magnetų lietuvių kalba, pamokos 
planas, 3 magnetai be turinio, kur galėsite įrašyti kon-
taktus ar nupiešti savo žinutę šiai temai.

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai gali-
ma užsakyti teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €

mažai lentai DSMAG008
didelei lentai  DMAG008

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €

LYTIŠKUMO UGDYMAS 5

Žaidimas ,,Paauglių lytinis gyvenimas ir pasekmės“

Puikus būdas supažindinti paauglius su galimomis lytinio gyvenimo pasek-
mėmis. Žaidimas skatina dalyvius galvoti apie savo veiksmus. Žaidėjai gau-
na taškų už žinias apie lytiškai plintančias ligas, nepageidaujamą nėštumą 
ir teisingus sprendimus, susidūrus su galimomis situacijomis. Instruktoriai 
gali pritaikyti žaidimą, kad atitiktų jų grupių poreikius. Rinkinyje: žaidimo 
lenta, sukimo ratas, 8 ėjimo figūrėlės, žaidimo kauliukas, 24 dilemų ko-
rtelės, 72 klausimų korteles, 3 takeliai ir instrukcija. Anglų k. Žaidimų lentos 
matmenys: 56 cm x 71 cm. Puikiai tinka dirbti didelėse grupėse. 

Tinka 2-8 žaidėjams ar komandoms. 

79270

163,70 €

NAUJA!
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Tikroviškas pirmosios pagal-
bos manekenas suteikia rea-
lius ir prieinamus mokymus. 

Ypatybės: tikroviškas galvos 
pakreipimas, imituojamas 
krūtinės pakilimas, apčiuo-
piami orientyrai ir kardinė 
rankų pasidėjimo vieta.

Suaugusio žmogaus manekenų 
komplektas 56047

679,20 €

Tikroviškas pirmosios pagalbos 
manekenas suteikia realius ir 
prieinamus mokymus. 

Ypatybės: tikroviškas galvos 
pakreipimas, imituojamas 
krūtinės pakilimas, apčiuo-
piami orientyrai ir kardinė ran-
kų pasidėjimo vieta. 

Matmenys: ilgis – 51 cm. 

Ekonomiškas suaugusiojo 
manekenas 56046

186,05 €

Rinkinyje: 4 vnt manekenų, 100 vnt vienkartinių veido 
apsaugos/plaučių sistemų, instrukcija.     

Gaivinimo manekenas „Brayden“

Tai pirmasis efektyvus manekenas, kuris suteikia momentinį grįžtamąjį ryšį gaivinimo 
metu, leidžia vartotojams vizualizuoti, kaip gaivinimas įtakoja koronarinę ir smegenų krau-
jo tėkmę. Šis naujas ir novatoriškas bruožas išskiria „Brayden“ manekeną iš kitų, šiuo metu 
galimų įsigyti rinkoje, ir yra plačiai naudojamas tarp pirmaujančių klinikų ir specialistų per 
pirmos pagalbos teikimo mokymus. Manekenas yra suderinamas su defibriliatoriumi, gali 
būti su baltos arba raudonos spalvos indikaciniu apšvietimu.

Rinkinyje: manekenas, 2 veidai, 2 plaučių maišeliai, 10 veido apsaugų, transportavimo krepšys.

Matmenys: manekeno ilgis - 59 cm, svoris - 3,1 kg. 

IM13

494,90 €

203,90 €

Pirmosios pagalbos suteikimo treniruoklis „Bilis“

Modelis yra anatomiškai tikslus ir pasižymi tikrovišku galvos pakreipimu kvėpavi-
mo takų atvėrimui. Galima atlikti kvėpavimo pratimus „burna - burna“ arba „bur-
na - nosis“. Atliekant plaučių ventiliaciją, krūtinė pakyla ir nusileidžia. Keičiant 
manekeno viduje esančias spyruokles, galima treniruotis, kaip suteikti pirmąją 
pagalbą tiek suaugusiajam, tiek vaikui. 

Rinkinyje: modelis, papildoma spyruoklė vaiko šir-dies masažui, 5 suaugusiojo 
plaučių maišeliai, 5 vaiko plaučių maišeliai, papildoma kaukė ir vidinė galvutė, 
dezinfekcinis skystis, transportavimo krepšys.

Matmenys: 60,5 x 35,5 x 19 cm, svoris - 3,96 kg.

1012793

Paauglės krūties modelis 

Šis kūno spalvos modelis sukurtas specialiai 
paaugliams ir moko apie krūties vėžio nustatymo 
svarbą. Apčiuopiant įvairių dydžių modelyje esančius 
gumbelius, tai atlikti daug paprasčiau. 

26528

117,70 €

3D stendas „ŽIV/AIDS pasekmės“

3D stendas paaiškina ir vaizdžiai parodo ŽIV/AIDS pasek-
mes žmogaus organizmui. Kiekviena rankomis piešta 
detalė vaizduoja po vieną iš pagrindinių ŽIV/AIDS pa-
darinių. Aprašai stende pateikiami lietuvių kalba.                     
                                                                                                         

Matmenys: 71 x 69 cm. 

78882

532,40 €

3D Lytiškai plintančių ligų 
pasekmių modelis

3D stendas padeda suprasti, kokios lytiškai plintančių 
ligų (LPL) pasekmės žmogaus organizmui: negimdinis 
nėštumas, gimdos kaklelio vėžys, smegenų infekcija ir 
kt. Kiekviena rankomis piešta detalė vaizduoja po vieną 
iš pagrindinių LPL padarinių. Tekstinė informacija mode-
lyje pateikta lietuvių kalba.

Matmenys: 71 x 69 cm.   

79634-1

525,70 €

3D modelis pristato plačią kontraceptikų įvairovę at-
skleidžiant kiekvienos kontracepcijos rūšies privalu-
mus, trūkumus bei patikimumą (anglų k.).

Rinkinyje: stendas su organinio stiklo dangčiu, du 
stoveliai ir informatyvi 
padalomoji medžiaga (anglų k.).

Matmenys: 74 x 51 cm. 

Kūdikio simuliatorius „Pasiruošęs tėvystei ar ne?“

Šis kūdikio simuliatorius veiksmingai parodo, kad vaikų auklėjimas reikalauja daug 
pastangų ir laiko. Naujagimio dydžio manekenas siūlo įvairius programų parametrus, 
simuliuojami įvairūs kūdikio poreikiai, kuriems reikalingas nedelsiamas atsakas, 
moko vaiko priežiūros patirties ir kaip išvengti sužalojimų ar mirties. 

Funkcijos:
     Verkimas, gugavimas, atsirūgimas
     Imituoja realius kūdikio poreikius pagal tris nustatytas programas
     Valdymo dėžutė fiksuoja piktnaudžiavimą, paniką ar klastojimą

53601

578,00 €

Kontracepcijos vadovas

592,31 €

Rinkinyje: valdymo dėžutė, uždavinių rinkinys dalyviams ir atsakymai mokytojui, sauskel-
nės, 9V baterija, instrukcija. Ūgis - 51 cm. Svoris – 2,5 kg. Be drabužių.

79256

LYTIŠKUMO UGDYMAS 5
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Demonstracinė figūra „Svorio 
kėlimo poveikis stuburui“
Modelis grafiškai parodo teisingo ir neteisingo kėli-
mo metodų poveikį stuburui. Figūra pakelia svorį iš 
vienos pozicijos (yra 2 pozicijos) - jei tai teisinga kėli-
mo technika, stuburas išlieka tinkamame lygmenyje,  
jei naudojama neteisinga technika - stuburo slanks-
teliai išsikreipia. Parduodamas ant stovo su teisingo 
/ neteisingo kėlimo iliustracijomis.

Rinkinyje: demonstracinė figūra su stovu, teisingo ir 
neteisingo kėlimo iliustracijos.

Matmenys: 28 x 21 x 21, 5 cm., 
svoris – 1, 4 kg.

1005101

398,30 €

Pirmosios pagalbos rinkinys

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys - vaistinėlė, skir-
tas įstaigoms, organizacijoms. Vaistinėlės sudėtis pat-
virtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro 2003m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450.

VIP-129

16,50 €

Kaklo įtvaras

Kaklo įtvaras taip pat gali būti naudojama žmogaus 
saugos pamokose mokant mokinius kaip suteikti 
pirmąją pagalbą. Standartinio, reguliuojamo dydžio.

503

33,30 €

Žaidimas „Apsauginio šalmo svarba“
Žaidimas skirtas parodyti vaikams, kodėl būtina apsaugoti galvą nuo galimų 
traumų ir kodėl kiekvieną kartą važiuojant dviračiu, čiuožiant riedlente ir t.t., 
reikia segėti apsauginį galvos šalmą.

Rinkinyje: du galvų modeliai - viena su šalmu, kita be šalmo, 
60 žaidimo kortelių, kilimėlis, 100 plastikinių maišelių ir 
veiksmų vadovas.

75023

324,20 €

Žaizdų imitacinis rinkinys

Rinkinį sudaro įvairių kraujuojančių ir nekraujuojančių žaizdų muliažai. Gali būti 
naudojamas kaip priedas prie manekeno.

Rinkinyje: kraujuojančios žaizdos - su rezervuaro maišeliais bei su surinkimo pom-
pa (žaizda krūtinės ląstoje, plėštinė dilbio žaizda, blauzdos žaizda, šlaunikaulio ir 
blauzdikaulio lūžiai ir kt.) ir nekraujuojančios žaizdos
 (2-o ir 3-io laipsnio dilbio ir kt. dalių nudegimai).

1005712

1125,70 €

Nukentėjusiojo gabenimo lenta su 
galvos imobilizatoriumi

Nukentėjusiojo gabenimo lenta, komplektuojama su 3 
užsegamais diržais paciento imobilizavimui, ir galvos imo-
bilizatorius - universalus, tinkantis bet kokiems neštu-
vams. Taip pat gali būti naudojama žmogaus saugos 
pamokose mokant kaip suteikti pirmąją pagalbą.  

Svoris: svoris 9 kg., 
maksimali apkrova 200 kg

BAR025/FER001

352,30 €

Nugaros įtvaras

Šis įtvaras pasižymi vertikaliu sutvirtinimu ir horizon-
taliu lankstumu ypač svarbiu saugiam išlaisvinimui bei 
greitam stuburo imobilizavimu. Gaminio danga paga-
minta iš tvirto nailono, padengto vinilu, kuris užtikrina 
paviršiaus vientisumą. Gali būti naudojama žmogaus 
saugos pamokose mokant mokinius kaip suteikti 
pirmąją pagalbą. 

09.8006

231,00 €

Motociklininko šalmas

Standartinis apsauginis šalmas motorinių transporto priemonių vairuotojams. Priemonė taip 
pat gali būti naudojama žmogaus saugos pamokose kaip galvos traumų prevencinė priemonė. 

Svoris: 1450 g. (+/- 50 g.)

Nuotrauka nebūtinai atitinka realaus šalmo išvaizdą ir ornamentą. 

V190

61,60 €

Atspringdinimo modelis moko, kaip teisingai atlikti Heimlicho manevrą be 
manekeno pagalbos. Liemenė yra su paminkštinimu nugaroje (tarpumentės 
manevrui) ir su imituojama pūsle priekyje (Heimlicho manevrui). Naudoja-
ma stovint ar sėdint ant grindų. Užsidėjęs liemenę žmogus, gali pabandyti 
atlikti veiksmą ir pats be partnerio pagalbos.

Rinkinyje: liemenė ir dešimt papildomų
kištukų, išsamus vadovas.

vaikiškas dydis  163,80 €
suaugusiojo dydis 208,90 €

Liemenė Heimlicho manevro 
(atspringdinimo) mokymams

vaikiškas dydis  85129CH
suaugusiojo dydis 85129S

pIRMOSIOS pAGALBOS MOKYMO pRIEMONĖS 6

 FIzINIS AKTYVUMAS 7

Žaidimas „Pasiruošk, mesk ir 
pradėk“

Žaidimas skatinantis vaikų fizinį aktyvumą. Žaidimo eiga: 
vaikai pasirenka po kilimėlį, meta vieną kubą pratimo nus-
tatymui ir antrą kubą – pratimo skaičiaus atlikimui. Trečia-
sis kubas yra su kilimėlių spalvomis. Išmetus trečiąjį kubą, 
nustatoma, kuris vaikas turės atlikti pratimus.   

Rinkinyje: 25 penkių spalvų apskriti putų kilimėliai, 3 
pripučiami kubai (12 cm), instrukcija. 

LER1883

47,30 €
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Šis 3 D stendas vaizdžiai parodo neigiamas pasyvaus 
gyvenimo būdo pasekmes sveikatai. Sulankstomas 
į patogų lagaminą, rankomis pieštais modeliais, su 
aprašais apie kiekvieną pasekmę lietuvių kalba.  

Matmenys: 71 x 69 cm.

Žaidimas „Vilkelis“ - pagrįstas „Mindfulness“ metodika

Žaidimas, skirtas vaikų psichinei ir fizinei sveikatai gerinti, išbandant įvairias technikas ir atliekant atsipalaidavimo 
ir savimonės pratimus.  Žaidime yra 36 „mindfulness“  veiklos, apimančios su gamta, kultūra, gyvūnais, įpročiais ir 
kasdienėmis situacijomis susijusias temas. „MindfulKids“ skaitmeninėje bibliotekoje esantys žaidimai, pagrįsti nau-
jausiomis tendencijomis ir metodikomis. Išnaudokite platformoje esančių nemokamų žaidimų potencialą ir patirtį 
su daugybe fizinių, skaitmeninių ir interaktyvių sprendimų. 

Pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsipalaidavimas, joga ir meditacija.

Rinkinyje: vilkelis, 6 pastikiniai diskai, skaitmeninis turinys. 
Matmenys: aukštis - 50 cm, Ø 40 cm.

31898M

86,50 €

Raumenų modelių rinkinys

Modelis iliustruoja mankštos naudą - atrodo ir juntamas 
kaip 0,5 kg. ir 2,3 kg. grupė raumenų kol mankštinama.

Rinkinyje: dviejų svorių modeliai bei transportavimo 
krepšys.

M26006LT

215,10 €

Riebalų dalių rinkinys

Modeliai pagaminti iš BIOLIKE 2™ medžiagos, tikroviškai 
atkartojančios kūno riebalų išvaizdą ir jutimą. Priemonė, 
demonstruojanti mankštos ir taisyklingos mitybos svar-
bą.

Rinkinyje: 0, 5 kg ir 2, 3 kg modeliai, 
aprašai lietuvių kalba.

M26018LT

260,60 €

Riebalų ringės

Šie modeliai atrodo, juntami, sveria ir panašūs apimtimi 
į riebalų sluoksnį. Skirti riebalų kaupimuisi demonstruo-
ti, diskusijai apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą.

Rinkinyje: 0,5 kg ir 2,3 kg riebalų
ritiniai, aprašai lietuvių kalba. 

M27032LT

142,50 €

 FIzINIS AKTYVUMAS 7

3D stendas „Pasyvaus 
gyvenimo būdo pasekmės“

78854

551,20 €

Daugiau modelių rasite „Sveikata ir mityba“ skyriuje

IDance fizinio aktyvumo sistema *

IDance fizinio aktyvumo sistema apjungia žaidimą ir šokį, taip skatindama fizinį aktyvumą. Tyrimais yra įrodyta, 
kad aktyvūs vaizdo žaidimai motyvuoja judėti ypač tuos, kurie praleidžia daug laiko žaisdami sėdimus žaidimus.

Nauda: apima balanso pratimus, gerina reakcijos laiką, ištvermę, koordinaciją ir greitį, atlieka prevencinį poveikį 
kvėpavimo takų infekcijų bei viršsvorio atsiradimui, teigiamai veikia emocinius ir socialinius aspektus.

Savybės:
     lengvos, tvirtos platformos
     pritaikyta nuo 4 iki 32 dalyvių                                                                                                                                      
     belaidis duomenų perdavimas                                                                                                                                
     trys sudėtingumo lygiai                                                                                                                     
     virš 130 licencijuotų dainų pasirinkimas                                                                                                  
     tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Rinkinyje: belaidžiai kilimėliai (nuo 4 iki 32 vnt), iDance sistemai skirtas kompiuteris, iDance programinė įranga 
(audio ir video), kilimėlių įkrovimo įrenginys.
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Interaktyvi kardio treniravimosi priemonė.

Nauda: išplečia judrumo, jėgos ir ištvermės ribas, ge-
rina reakcijos laiką ir lankstumą, koordinaciją, skatina 
neurologinį vystymąsi, padeda vaikams, turintiems 
dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

Savybės:
     paprasta įdiegti
     montuojama ant sienos, tinka mažoms erdvėms                                                                                                                                   
     tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Interaktyvi sienelė 
„Būk greitesnis už šviesą“ *

 FIzINIS AKTYVUMAS 7

Sistema apjungia apšvietimą, jutiklius ir treniravimo-
si programą.

Nauda: gerina balansą, reakcijos greitį, tikslumą, 
judrumą, koordinaciją, stabilumą ir laikysenos kon-
trolę, stimuliuoja dėmesį.

Savybės:
     4 treniruočių režimai
     Leidžia kurti savo treniruočių sesijas   

Interaktyvios grindys ir sienelė 
„Treniruokis šviesos ir garso ritmu“ *

Interaktyvi sienelė “Šviesos greičiu”  yra skirta refleksų ir reakcijos lavinimui, pasitelkiant šiuolaikines tech-
nologijas, dizainą ir vartotojo analizę. Šią sistemą naudoja ir profesionalai, norintys sustiprinti kognityvinius 
gebėjimus ir neuronų stimuliaciją, palaikant smegenų būklę, be aerobikos ar motorinių pratimų.

Žaidimo tikslas - kuo greičiau išjungti šviesas, kai tik jos užsidega.
 Puikiai tinka bet kokio amžiaus ar gebėjimų žmonėms. Galima pasirinkti iš 
kelių žaidimo lygių: sporto treniruotė (galia, judrumas, ištvermė ar r
eakcija) arba treniruotė smegenims (refleksai ir reakcija, patobulinta 
koordinacija (ranka / akis), susikaupimas ir atmintis).

Nauda:
     pagerėja refleksai ir reakcija
     padidina ištvermę
     pagerėja koordinacija (ranka / akis)
     pagerėja susikaupimas ir atmintis
 

Techninės savybės:
     dydis: 1800x1500x120 mm
     svoris: 50 kg 
     pridedami tvirtinimo elementai  
       (Pasirenkama: atskirai pastatovas stovas)
     jutiklinis ekranas 10 “ iš stiklo  Gorilla Glass 2 
     apsaugoti nuo smūgio mygtukai 100 mm 
     judesio jutiklis ir belaidis
     CE patvirtinta
     2 metų garantija 

Reikalinga: elektra, internetas, kieta siena,  grindų plotas šalia( 2m x 1m) Į kainą įskaičiuotas atgabenimas, 
montavimo darbai bei medžiagos, apmokymai.

REACT-PROInteraktyvi sienelė „Šviesos greičiu”

8453,00 €

Interaktyvi laipiojimo sienelė, tai yra interaktyvių laipiojimui pritaikytų plokščių sistema su jautriais prisilietimui 
laikikliais, kurie šviečia.
Ši sistema -  puikus būdas supažindinti vaikus, paauglius ir suaugusius su laipiojimu, pagerinti laipiojimo tech-
niką ir tiesiog gerai bei aktyviai praleisti laiką.
Tai įdomi, kitokia ir įtraukianti veikla įvairaus amžiaus alpinistams.
Šešiakampėje  plokštėje ( 1264mm x 1092mm ) su laikikliais naudojama 
patentuota technologija, kurios dėka keičiama laikiklų spalva ir 
atpažįstamas prisilietimas.  Taip pat plokštės suprojektuotos taip, 
kad būtų kuo patogiau jas išdėstyti ir montuoti.

Rinkinyje:
     interaktyvi laipiojimo sienelės plokštė; 
     12 LED šviečiančių laikiklių vienoje šešiakampėje plokštėje

Reikalinga: elektra, internetas, tvirtas sienos paviršius.
Į kainą įskaičiuotas atgabenimas, montavimo darbai bei 
medžiagos, apmokymai.
Amžius: Visos amžiaus grupės.

GLOW-HEX12Interaktyvi laipiojimo sienelė 

2215,00 €

Interaktyvi siena „Judėk ir pažink”

Interaktyvi siena skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją, loginį mąstymą bei akademinius pasieki-
mus, ji turi 40 skirtingų edukacinių ir judėjimą skatinančių žaidimų (biologijai, matematikai, istorijai ir kitiems 
mokomiesiems dalykams) ir virš 400 sudėtingumo lygių, kurie leis įrenginį išnaudoti maksimaliai.

Rinkinyje:
    galingas LED technologijos projektorius;
    kompiuteris;
    3D jutiklis;
    šviesų ir garso sistema;
    40 edukacinių žaidimų.
    visą sistemą valdo mokytojas belaidės klaviatūros pagalba.

ISIENA

16940,00 €

Interaktyvios sienos valdymas: įjunkite sistemą pulteliu ir 
belaide klaviatūra pasirinkite norimą edukacinę veiklą. Mo-
kiniai, matydami užduotis ant sienos, turi pribėgti ir, mes-
dami kamuolį (ar priliesdami sieną), surasti teisingą atsaky-
mą. Užduotys suformuotos taip, kad galima jas atlikti tiek 
individualiai, tiek ir komandose.

NAUJA!

NAUJA!

NAUJA!



INTERAKTYVIOS TECHNOLOGIJOS 169168

Interaktyvios lentos SMART *

Profesionalus montavimas, 
visos reikiamos medžiagos 
ir kabeliai.

Plačiosios optikos pasaulinio 
lyderio „Epson“ projektorius su 
36 mėnesių projektoriaus ir
36 mėnesių lempos garantija.

Visiškai saugi technologija,
net pragręžus skylę 
paviršiuje interaktyvioji lenta 
veiks.

„Mozabook“ programinė  
įranga komplekte. 

60 mėnesių
interaktyviosios
lentos garantija
(600 ir 800 serijos).

77 ir 87 colių
įstrižainės.

Išmanusis rašiklių dėklas
(600 ir 800 serijos).

Naujausia SMART
„Notebook“ programinė
įranga komplekte
ir nemokamas 
prisijungimas prie 
lietuviškų pamokų
duomenų bazės adresu
www.ismaniklase.lt.

Visa garantinė
ir pogarantinė
priežiūra
atliekama
darbo vietoje.

400

600

800

77” (195 cm)

77” (195 cm)
87” (221 cm)

77” (195 cm)
87” (221 cm)

Be rašiklių atpažinimo

Su valdymo mygtukais ir
pagrindinių funkcijų
pasirinkimu ant jo

Visiškai automatiškai (be jokių 
meniu pasirinkčių) atpažįstantis
paimtą įrankį

„SMART Notebook“

„SMART Notebook“

„SMART Notebook“

Komplekte

Komplekte

Komplekte

1

2

4

Komplekte

Komplekte

Komplekte

Serija Galimi dydžiai
(įstrižainė) 

Rašiklių dėklas Prisilietimų skaičius
vienu metu

Programinė įranga
komplekte

Apmokymai
Nemokamas prisijungimas

prie lietuviškų
pamokų bazės

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
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Naujausi interaktyvieji ekranai SMART *

SMART
MX

65 coliai
(164 cm)

75 coliai
(188 cm)

86 coliai
(215 cm)

4 K
(3 840 x
2 160)

10
SMART
„Notebook“
„Mozabook“

Priemonės (rašikliai,
trintukas ir pirštas)
automatiškai
atpažįstamos
visose programose

Komplekte

Serija Galimi dydžiai
(įstrižainė) 

Raiška
(tikroji)

Automatinis priemonių
atpažinimas

Jutiklinių taškų
skaičius

Komplektuojama
programinė įranga

Nemokamas prisijun-
gimas prie lietuviškų
pamokų bazės

Komplekte

Mokymai

Priemonės automatiškai atpažįstamos visose
programose, naudotojai neapriboti ir vienu 
metu galima atlikti visus veiksmus (rašyti 
rašikliu, trinti trintuku, objektus valdyti pirštu).

Visa garantinė ir
pogarantinė priežiūra
atliekama darbo vietoje.

Naujausia SMART „Notebook“ 
programinė įranga komplekte ir 
nemokamas prisijungimas prie
lietuviškų pamokų duomenų 
bazės adresu www.ismaniklase.lt.

„Mozabook“
programinė įranga
komplekte. 

60 mėnesių
visų ekrano
dalių garantija.

Įmontuoti
garsiakalbiai.

65, 75 ir 86
colių įstrižainė.

Integruotas modulis 
leidžia pagrindinius 
veiksmus atlikti net 
neprijungus kompiu-
terio – baltos lentos 
režimas, galimybė 
transliuoti vaizdą iš 
mobiliųjų įrenginių, 
dokumentų žiūryklė, 
interneto naršyklė 
ir t. t.

Profesionalus
montavimas,
visos reikiamos
medžiagos ir
kabeliai.

SandBox Small *

Mokymo procesas glaudžiai susipynęs su žaidimu. Gerai žinoma, kad vaikai mokosi geriau ir greičiau, kai jiems 
pateikiama informacija per žaidimą.
Skirtas bet kokio amžiaus vaikams

Rinkinyje: 
projektorius, Kinect jutiklis, valdymo ekranas, planšetinis kompiuteris, didelės galios kompiuteris, akustinė sis-
tema, naudotojo vadovas  ( lietuvių kalba ), smėlis, smėlio žaislų rinkinys ir figūrėlės.

Yra 16 skirtingų scenarijų programinės įrangos paketas. Kiekvienas scenarijus yra skirtas vaiko žinių gilinimui 
tam tikroje srityje.

Scenarijų tematikos: „Gamtovaizdis”, „Vanduo”, „Ugnikalnis”, „Topografija”, „Ciklopai ir drakonai”, „Tinklelinės 
struktūros”, „Diena ir Naktis”, „Oro balionai”, „Safaris”, „Metų laikai”, „Vandenynas: flora ir fauna “, „Drugelių 
slėnis “, „Bazės apsauga”, „Dinozaurai”, „Formos ir spalvos”, „Ledynmetis, „Menininkas”.

Techninės savybės:
Pritaikyta iki 5 vaikų;
Matmenys: 107 x 168,4 x 99,9 cm;
Svoris: 85 kg.

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

NAUJA!
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Tai inovatyvi įranga, sukurta edukacijai per žaidimą. Ji gerina gebėjimą sutelkti dėmesį, 
motorinės raidos vystymąsi, socialinius įgūdžius, moko gamtos pasaulio supratimo, 
įtraukia bei džiugina ne tik vaikus, bet ir suaugusius.  

Privalumai:

Tinka tiek grupėms iki 3 vaikų tiek atskiroms klasėms
Ją galima panaudoti įdomioms ir interaktyvioms pamokoms apie aplinką, 
gamtą ir mokslą, apie vandens telkinius: krioklius, vandenynus, upes, 
ežerus, apie žemės šerdį ir daug kitų dalykų.
Mokymo procesas glaudžiai susipynęs su žaidimu. Gerai žinoma, 
kad vaikai mokosi geriau ir greičiau, kai jiems pateikiama informacija 
per žaidimą.
Skirtas bet kokio amžiaus vaikams

Rinkinyje: projektorius, Kinect jutiklis, valdymo ekranas, planšetinis 
kompiuteris, didelės galios kompiuteris, akustinė sistema, naudotojo 

SandBox Hope * BOXhope

vadovas( lietuvių kalba ), smėlis,, smėlio žaislų rinkinys ir figūrėlės. 

Yra 16 skirtingų scenarijų programinės įrangos paketas. Kiekvienas 
scenarijus yra skirtas vaiko žinių gilinimui tam tikroje srityje.

Scenarijų tematikos: „Gamtovaizdis”, „Vanduo”, „Ugnikalnis”, „Topo-
grafija”, „Ciklopai ir drakonai”, „Tinklelinės struktūros”, „Diena ir Nak-
tis”, „Oro balionai”, „Safaris”, „Metų laikai”, „Vandenynas: flora ir fauna 
“, „Drugelių slėnis “, „Bazės apsauga”, „Dinozaurai”, 
„Formos ir spalvos”, „Ledynmetis, „Menininkas”.

Specifikacija: 

Pritaikyta iki 3 vaikų
Matmenys: 160 x 115 x 205/ 240 cm

NAUJA!

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

Tai inovatyvi įranga, sukurta edukacijai per žaidimą. Ji gerina gebėjimą sutelkti dėmesį, motorinės raidos vystymą-
si, socialinius įgūdžius, moko gamtos pasaulio supratimo, įtraukia bei džiugina ne tik vaikus, bet ir suaugusius.  

Privalumai:

Tinka tiek grupėms iki 10 vaikų tiek atskiroms klasėms
Ją galima panaudoti įdomioms ir interaktyvioms pamokoms apie aplinką, gamtą ir mokslą, apie vandens telkinius: 
krioklius, vandenynus, upes, ežerus, apie žemės šerdį ir daug kitų dalykų.
Mokymo procesas glaudžiai susipynęs su žaidimu. Gerai žinoma, kad vaikai mokosi geriau ir greičiau, kai jiems 
pateikiama informacija per žaidimą.
Skirtas bet kokio amžiaus vaikams
Viskas viename korpuse, tad galima lengvai keisti smėliadėžės vietą
Komplekte yra: smėlis, smėlio žaislai, figurėlės, naudotojo vadovas  ir pamokų planai 
( lietuvių kalba). Į kainą įskaičiuotas atgabenimas, montavimo darbai bei medžiagos, 
apmokymai, programinė įranga. Platus scenarijų pasirinkimas.
Tvirtas, saugus, ilgaamžiškas korpusas.

SandBox Standard BOXStandard
NAUJA!

Rinkinyje: 
projektorius, „Kinect“ jutiklis, valdymo ekranas, 
planšetinis kompiuteris, didelės galios kompiuteris, 
akustinė sistema, naudotojo vadovas  (lietuvių 
kalba), smėlis, smėlio žaislų rinkiniai ( 270.2309  ir 
270.2391 )  ir figūrėlės ( 25119M ) .
Yra 16 skirtingų scenarijų programinės įrangos 
paketas. Kiekvienas scenarijus yra skirtas vaiko žinių 
gilinimui tam tikroje srityje.

Scenarijų tematikos: „Gamtovaizdis”, „Vanduo”, 
„Ugnikalnis”, „Topografija”, „Ciklopai ir drakonai”, 
„Tinklelinės struktūros”, „Diena ir Naktis”, „Oro bal-
ionai”, „Safaris”, „Metų laikai”, „Vandenynas: flora ir 
fauna “, „Drugelių slėnis “, „Bazės apsauga”,  „For-
mos ir spalvos”, „Ledynmetis, „Menininkas”.

Papildomai dar galima įsigyti 9 scenarijus t.y. „Di-
nozaurai“, „Ryklys“, „Augalų spalvinimas“ , „Sod-
ininkas“, „Ferma“, „Kristalų planeta“, „Karamelės 
planeta“ , „Grybų pasaulis“, „Žaislo spalvinimas“.  

Specifikacija: 
Pritaikyta iki 10 vaikų
Matmenys: 153 x 235 x 112 cm  

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
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Priemonė žaismingam programavimo pagrindų mokymui-
si, sukurta vadovaujantis Montessori pedagogine meto-
dika. Programavimo mokymasis sujungiamas su žaidimu. 
Žaidžiant ugdomas loginis mąstymas ir priežasčių bei 
pasekmių suvokimas per kūrybiškumą.

Rinkinyje: robotukas „Kubiukas“, programavimo lenta, kili-
mėlis „Pasaulis“, istorijų knygelė (anglų k.), 16 sekos ele-
mentų. Prisijungimas per bluetooth. Papildomai reikalin-
ga: 6 AA maitinimo elementai.

Rinkinį galima papildyti įsigyjant skirtingų tematikų kili-
mėlių „Didmiestis”, „Knibždanti pelkė”, „Kosmosas”, “Po-
liarinė ekspedicija”, „Senovės Egiptas”, „Žydrasis vande-
nynas“.

290,00 €

Programavimo robotukas 
„Kubiukas“ 001B

Kilimėlis „Knibždanti pelkė“  012A 44,30 € 

Kilimėlis „Didmiestis” robotui 010A 44,30 € 

Kilimėlis „Kosmosas“  008A 44,30 € 

Kilimėlis „Poliarinė ekspedicija“ 011A 44,30 € 

Kilimėlis „Senovės Egiptas“ 007A 44,30 € 

Kilimėlis „Žydrasis vandenynas“ 009A 44,30 € 

Kilimėliai robotukui „Kubiukas“ 

3+
amžius

Žaidimas „Užprogramuok robotą“ 20521A

Programavimas be kompiuterio? Tai geriausias būdas pradėti mokytis 
programavimo pagrindų!  Pasuk rodyklę ir pastatyk robotą ant žaidimo 
lentos. Sužinok daugiau apie sekas ir sužinok apie pirmąsias programa-
vimo sąvokas.  Žaidimas skirtas 4 – 8 metų vaikams 

Bet kokia užduotis gali būti išskaidyta į mažesnius žingsnius. Kartu su 
draugais sukurk judėjimo seką ir suprask, kad tas pats tikslas gali būti 
pasiektas skirtingais būdais.

Ugdymo sritys:
     veiksmų seka;
     loginis mąstymas;
     problemos sprendimas;
     komandinis mokymasis.
 

Rinkinyje:
     žaidimo lenta (31,5 cm dydžio)
     57 kvadratinės kortelės (4,6 cm dydžio)
     12 kortelių su rodyklėmis
     2 apvalios lentelės su rodyklėmis sukimui (10,5 cm skersmens)
     4 robotai su stoveliais 43,90 €

NAUJA!
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Kodavimas taškeliais (3 lygis) 299.0011

Jūs jau žaidėte žaidimą „Kodavimas rodykėmis“, todėl žinote, kaip koduojama rodyklėlėmis. 
Negana to, jau galite susikurti tikrą kodą, nes esate bandę  „Kodavimas žingsneliais“. Dabar 
atėjo laikas įdomiam bitui ir jūs išmoksite paversti ilgą kodą trumpuoju. Taigi nerodote visų 
žingsnių, bet naudojate skaičių, kad parodytumėte, kiek žingsnių einama tam tikra kryptimi. 
Šis žaidimas padarys jus tikru kodavimo profesionalu! 
Rinkinyje:
     2 žaidimų lentos 19 x 19 cm
     1 dalyvis 19 x 19 cm su mediniu laikikliu
     16 paveikslėlių kortelių 3,5 x 3,5 cm
     20 kortelių su 3,5 x 3,5 cm rodyklėmis
     16 kortelių su taškeliais 2 x 3,5 cm
     1 medinės kortelės laikiklis
     vartotojo vadovas 
Skirtas: 2-4 žaidėjams nuo 5 metų amžiaus.
(4-6 žaidėjams prekės kodas 245.0005  ) 69,20 €

NAUJA!
Kodavimas rodykėmis (1 lygis) 245.0001

Išmokykite vaikus koduoti su šiuo žaidimu. Šiais laikais vaikai 
gali pradėti koduoti dar nespėję pradėti skaityti! Tačiau sėdėji-
mas prie kompiuterio nėra geriausias būdas jiems mokytis. Štai 
kodėl šis žaidimas yra idealus jauniesiems mokiniams.
Programavimo principai tampa aiškūs ir realūs.  Vienas iš pro-
gramavimo pagrindų – robotų kalba. Vaikai, norėdami užpro-
gramuoti robotą, turi suprasti rodyklių kalbą. Vaikai mokosi 
naudoti nuorodas, kad galėtų naviguoti. 

Rinkinyje: 
     beržo medinė dėžutė 265 x 180 x 55
     9 užduočių juostos 210 x 50 mm
     36 kortelės su rodyklėmis  50 x 25 mm
     3 kortelės savitikrai 100 x 120 mm
     naudotojo vadovas 

Skirtas: 2-4 žaidėjams nuo 5 metų amžiaus. 

85,50 €

NAUJA!

Kodavimas žingsneliais (2 lygis) 299.0010

Vaikai išmoksta kiekvieną žaidimo lentos žingsnelį paversti 
ejimu (rodykle).
Žaidimas: pasirinkite gyvūną ant lentos, uždėkite 4 ėjimo 
žingsnius ant žaidimo lentelės. Paimkite tą kortelę ir paslėp-
kite. Užkoduokite savo veiksmus rodyklėmis ir atiduokite 
kodą kitam žaidėjui. Jis arba ji paverčia kodą žingsniais ir 
paisiekia nustatytą tikslą…? Jei kodas buvo tinkamai įvykdy-
tas, jis atvyksta pas tą patį gyvūną kaip ir jūs. Parodykite jam 
savo kortelę. 

Rinkinyje:
     kartoninė dėžutė
     1 plastikinė žaidimų lenta 26x26 cm
     25 plastikinės kortelės su gyvūnais 3,5 x 3,5 cm
     10 plastikinių kortelių su 3,5 x 3,5 cm rodyklėmis
     2 mediniai kortelių laikikliai
     2 medinės figūrėlės
     vartotojo vadovas 

Skirtas: 2-4 žaidėjams nuo 5 metų amžiaus. (4-6 žaidėjams  
prekės kodas 245.0004 )

69,20 €

NAUJA!

Rinkinys inžinieriniams projektams su LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3

Komplekte su robotikos rinkiniu LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 deranti įranga:

     NXT jutiklio adapteris (2)
     rankinis dinamometras
     nerūdijančio plieno temperatūros zondas
     pH jutiklis
     UVB jutiklis
     dirvožemio drėgmės jutiklis
     magnetinio lauko jutiklis
     diferencinis įtampos zondas
     dviejų nuotolių jėgos jutiklis
     dujų slėgio jutiklis

Rinkinys skirtas ugdyti mokinių gebėjimus projektinėje veikloje.

NAUJA!

Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
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Arduino Uno Startinis rinkinys K000007

Rinkinys suteikia pagrindines žinias ir priemones, kurių dėka gali atrasti savo vidinį genijų ir ugdyti kūrybiš-
kumą. Startinį rinkinį sudaro 15 lengvų projektų, kurie parodo kaip naudotis Arduino.    

Rinkinyje:

     arduino projektų knyga
     arduino Uno mikrovaldiklis rev. 3
     USB laidas
     maketavimo plokštė           
     lengvai surenkama medinė bazė
     9V baterijos laikiklis
     70 Maketavimo laidų
     2 C formos maketavimo laidai
     6 Fotovaržos
     3 Potenciometrai 10K Ohm
     10 Mygtukų                
     temperatūros daviklis
     pakreipimo jutiklis
     LCD ekranas (16x2)
     29 skirtingų rūšių šviesos diodai LED
     mažas DC variklis 6/9V

     mažas servo variklis
     pjezo kapsulė
     H-bridge variklių valdiklis
     2 Optronai
     5 Tranzistoriai
     2 Mosfet tranzistoriai
     5 Kondensatoriai 100nF, 3 Kondensatoriai 100 µF, 
     5 Kondensatoriai 100pF
     5 Diodai
     3 Permatomi geliai
     1 M Smeigtukas (40x1)
     20 vnt. varža 220 Ohm, 5 vnt. varža 560 Ohm, 5 vnt. varža
      1K Ohm, 5 vnt. varža 7K Ohm, 20 vnt. varža 10K Ohm, 5 vnt.
      varža 1M Ohm, 5 vnt. varža 10M Ohm

98,00 €

55,00 €

Rinkinyje: 
     arduino Uno R3
     Maxi maketavimo plokštelė
     30 vnt  5 mm Led diodų
     RGB diodas
     200 vnt rezistorių rinkinys 
     5 NPN tranzistoriai BC547 
     analoginis temperaturos jutiklis LM35
     fotorezistorius
     5 mygtukai
     5 potenciometrai 10K 

     74HC595 registras
     PCF8574N ekspanderis
     skambutis
     65 laidai maketavimo plokštei
     DHT11 temperatūros ir dregmės jutiklis
     LCD ekranas (16x2)
     valdiklis L293D
     DC Variklis
     USB laidas (1,8 m)
     plastikinė dežutė

Arduino Uno Rinkinys V1 AN-03798

UNO Rinkinys Pažengusiam
Rinkinyje:

     arduino UNO R3 mikrokompiuteris
     USB laidas
     praplėtimo plokštė
     mini maketavimo plokštė
     5V žingsninis variklis
     žingsninių variklių valdiklis (2003)
     15 skirtingų spalvų LED diodai
     2 Vibracijos jutikliai
     ugnies jutiklis
     LM35 temperatūros jutiklis
     IR imtuvas  
     LCD ekranas (16x2)
     7 segmentų LED modulis   
     4 skaičių 7 segmentų LED modulis
     3 Fotovaržos
     4 Mygtukų dangteliai

KIT01

     4 Mygtukai
     reguliuojamas potenciometras
     pasyvinis ir aktyvus skambučiai
     maxi maketavimo plokštelė
     nuotolinio valdymo pultelis
     9G servo variklis
     komponentų dėžutė
     M-M maketavimo laidai
     1 x 220 Ohm varža
     1 x 8*8 dot matrica
     1 x IC 74HC595
     baterijų laikliklis
     1K varžos kištukas
     10K varžos kištukas
     2.54mm 40 kaiščių kontaktų juosta

45,00 €

Mokomasis elektronikos rinkinys - Elektrinės grandinės MOK2

Šis rinkinys sukurtas pagal mokomąją knygą „Elektronika – elektrinės grandinės“. Mokiniai galės maketuoti projek-
tus, kurių dėka detaliai susipažins su elektronikos grandinių ir grandynų pagrindais, jų panaudojimo galimybėmis.

Rinkinyje:

     rezistoriai (po 5 vnt - 120 Ω, 220 Ω, 470 Ω, 1 kΩ, 1,5 kΩ,
       2,2 kΩ, 3,3 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ, 100 kΩ, 330 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ)
     potenciometrai (1 kΩ, 50 kΩ, 1 MΩ, 2 x 100kΩ)
     keramikiniai kondensatoriai (2 x 39 pF, 4 x 0,01 μF,  4 x 0,1 μF)
     elektroniniai kondensatoriai (po 4 vnt - 1 μF 63V, 4,7 μF  
       16V, 10μF 16V, 47 μF 16V, po 2 vnt - 100 μF 16V, 2200 μF 16V)
     diodas (4 x 1N4001)
     difuziniai šviesos diodai LED (po 3 vnt - 5mm geltoni,
       5mm žali, 5mm raudoni, 2 x 10mm raudoni)
     skaidrūs šviesos diodai LED (2 x 5mm mėlyni)
     2 fotorezistoriai

     4 tranzistoriai BC547C
     integriniai grandynai (2 x NE555, 1 x C4017)
     garsiakalbis 8 Ω
     garsinis signalizatorius
     6 mygtukai 35,00 €

70,00 €

Rinkinys skirtas susipažinti su Arduino elektronika ir programavimu. Vaikų laukia kelionė per 
17 išmaniųjų grandinių, kurias išbandę įvaldys Arduino mikrovaldiklio galias, mokės kurti 
interaktyvius ir nuotaikingus projektus.

Rinkinyje: Arduino mikrovaldiklis, maketo plokštė, jungiamieji laidai, USB kabelis 
mikrovaldiklio jungimas, energijos šaltinio prijungimo laidas, daugiau kaip 70 elektronikos 
komponentų ir prietaisų.

Mokomasis elektronikos rinkinys „Išmaniosios grandinės su Arduino“ MOK1

5+
klasė

5+
klasė

„Vernier“  programavimas naudojant „Arduino®“ - analoginių jutiklių rinkinys VCA-AS-PKG 

Šiuo rinkiniu galėsite paįvairinti veiklas, padėsite mokiniams įgyti  pasitikėjimą savo kodavimo/ programavimo 
įgūdžiais ir ugdysite kūrybišką, kritinį mąstymą atliekant „Arduino“ projektus su „Vernier“ jutikliais.
Šiame pakete yra visa įranga ir veiklų aprašai (el. knyga), kurios jums reikia, kad mokiniai ar studentai pradėtų nau-
doti „Vernier“ jutiklius su „Arduino“ mikrovaldikliais.
Veiklas galėsite vykdyti tiek grupėje, klasėje, tiek  mokantis nuotoliniu būdu.

 Rinkinyje:
     „Vernier Arduino®“ sąsajos plokštė
     „SparkFun® Redboard“ su kabeliu
     dujų slėgio jutiklis
     „Vernier“ kodavimo veiklos naudojant „Arduino®“  (El.Knyga) 

NAUJA!

Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
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Raspberry Pi Zero W yra vienas mažiausių  mikrokompiuterių rinkoje. Šis modelis turi Broad-
com BCM2835 procesorių, kuris veikia 1 Ghz taktiniu dažniu, taip pat 512 MB RAM atmin-
ties. Mikrovaldiklis turi integruotus WiFi bei Bluetooth modulius, miniHDMI, 40 GPIO, micro 
USB OTG bei micro SD kortelės lizdus. Taip pat yra keturios montavimui skirtos vietos. 

Rinkinyje: Raspberry Pi Zero W, Multifunkcinis Raspberry Pi Zero korpusas, MicroUSB maiti-
nimo šaltinis.  

Raspberry Pi Zero W Basic rinkinys AN-08741

Litavimo rinkinys pradedančiajam MAXI MOK6
Rinkinyje rasite visus reikiamus įrankius norint pradėti lituoti:

40,00 €

     lituoklis 60W
     lituoklio laikiklis
     lydmetalio siurbtuvas
     plokštės laikiklis litavimui su lupa
     litavimo fliusas - pušų kanifolija (40 g)
     litavimo fliusas (15 ml)
     išlitavimo troselis (1,5 m)
     2 Lydmetaliai Sn60Pb40 (1.0 mm)

     2.5% fliuso, kolboje CYNEL 
     įrankis laidų kirpimui (PLATO 170)
     įrankis laidų nužievinimui ir kirpimui (OPT LY-108)
     pincetas
     4 montažinės plokštės 
     multimetras UNI-T M830 BUZ
     plastikinė dėžutė

Tai robotas - konstruktorius, valdomas Bluetooth ryšiu, skirtas pradedantiems mokintis robo-
tikos, įgauti praktinės konstravimo, elektronikos ir programavimo patirties, padeda lavinti tech-
nologijų, inžinerijos ir matematikos žinias. Mechaninės mBot dalys yra suderinamos su visa 
Makeblock platforma ir dauguma Lego detalių, o elektroniniai komponentai sukurti remiantis 
Arduino atviro kodo ekosistema. Tai užtikrina, kad mBot turi begalines pritaikymo galimybes.

Rinkinyje: 38 montavimo dalys, išsami surinkimo instrukcija. 

Makeblock mBot robotas - konstruktorius 90053

99,00 €

BBC micro:bit rinkinyje visos reikiamos sudedamosios dalys, kurios leidžia mėgautis BBC 
micro:bit STEM grupėse, kodavimo klubuose, pamokose.

Rinkinyje: 
     10 x BBC micro:bits kompiuterių
     10 x USB kabelių
     10 x baterijų laikiklių
     20 x AAA baterijų 229,90 €

BBC Micro:bit rinkinys klasei MB224

32,00 €

Šis modelis išsiskiria greitesniu procesoriumi – Broadcom BCM2837B0, keturių branduolių, 
64-bitų ARM-8 Cortex-A53 1,4 GHz dažnio. Mikrokompiuteris turi integruotą WiFi 2,4 GHz i 5 
GHz, Bluetooth 4,2 / BLE, Gigabit Ethernet portą, palaikantį iki 300 Mb/s greitį bei PoE maiti-
nimo galimybę naudojant priedėlį. Visa kita techninė specifikacija yra identiška Pi 3 B mode-
liui: 4x USB lizdai, 40 GPIO, microUSB kortelės lizdas, DSI ir CSI jungtys.

52,90 €

Raspberry Pi 3 B+ AN-11142

Rinkinyje:
     Raspberry PI 3 B+
     Farnell dėžutė
     maitinimo blokas 5V 2,5A
     16 GB microSD kortelė su NOOBS programine įranga
     HDMI 1.4 laidas - 1m
     UTP 5e kabelis - 1m

AN-11221

90,00 €

Raspberry Pi 3 B+ Rinkinys + 16GB microSD kortelė su NOOBS
programine įranga

Rinkinys, skirtas elektronikos mokymuisi, konstruojant skirtingus projektus, tarp kurių AM 
radijas, signalizacija, durų skambutis ir kt. 

Rinkinyje: daugiau kaip 30 detalių, skirtų virš 100 projektų kūrimui. 
Papildomai reikalinga 2 AA baterijos. 45,00 €

Rinkinys, skirtas elektronikos mokymuisi, konstruojant skirtingus projektus, tarp kurių FM 
radijas, skaitmeninis balso įrašymo įrenginys, AC generatorius, apšvietimo valdymas ir kt.

Rinkinyje: daugiau kaip 75 detalės, skirtos virš 500 projektų kūrimui. 
Papildomai reikalinga 4 AA baterijos.

SC-100Eksperimentų rinkinys „Snap Circuits 100-in-1“

Rinkinys, skirtas elektronikos mokymuisi, konstruojant skirtingus projektus, tarp kurių melo 
detektorius, AM radijas, signalizacija, durų skambutis ir kt.                                                       

Rinkinyje: daugiau kaip 60 detalių, skirtų virš 100 projektų kūrimui. 
Papildomai reikalinga 4 AA baterijos. 79,00 €

SC-300Eksperimentų rinkinys „Snap Circuits 300-in-1“ 

115,00 €

SC-500Eksperimentų rinkinys “Snap Circuits 500-in-1“ 

Rinkinys skirtas supažindinti su elektronikos bei programavimo pagrindais, konstruojant  5 projek-
tus iš knygos „Išmaniosios grandinės su Arduino“, kurią nemokamai galima parsisiųsti PDF formatu.

Rinkinyje:
     UNO R3 mikrovaldiklis
     20 T-T maketavimo laidai
     USB laidas
     Midi maketavimo plokštė
     5 x 3 spalvų LED diodai 20,00 €

     po 10 x varža 220 Ohm, varža 1K, varža 10K, varža 100K
     2 Fotovaržos 5516
     6 Mygtukai
     9V baterijų jungtis
     40 kaiščių kontaktų juosta

AN0315
Mokomasis elektronikos rinkinys „Išmaniosios Grandinės su ATmega328P 
Mikrovaldikliu“

BBC Micro:bit yra kišenėje telpantis kompiuteris, kurį programuodami, derindami ir valdy-
dami galite realizuoti savo idėjas, kurti žaidimus ir programėles. Kiekviena mikrokompiuterio 
LED lemputė, mygtukai, įėjimai ir išėjimai, akselerometras, magnetometras ir Bluetooth Smart 
Technology gali būti individualiai modifikuojami.

Rinkinyje: BBC micro:bit, 0.15M USB kabelis, baterijų laikiklis, 2 x AAA baterijos. 25,00 €

BBC Micro:bit startinis rinkinys 5615
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Daugiafunkcinės, ergonomiškos ir modernios klasės baldų sistemos

Inovatyvūs, aukštos kokybės, patvarūs, saugūs, ergonomiški baldai Jūsų mokyklos mokslo, technologijų, atradimų, 
kūrybos erdvėms.

Funkcionalios, ergonomiškos, įkvepiančios veikti, saugios ir atitinkančios galiojančius standartus laboratorijos 
įrengimui reikalingos specifinės žinios, kurias galime įgyvendinti kartu bendradarbiaudami šiuose projekto real-
izavimo etapuose:    
 

1 etapas. Laboratorijos pobūdžio ir veiklų detalizavimas
2 etapas. Laboratorijos baldų, inžinerinių sistemų, darbo saugos priemonių planavimas
3 etapas. Laboratorijos patalpos/-ų paruošimas
4 etapas. Baldų sumontavimas ir saugus prijungimas prie inžinerinių sistemų. 

Išdėstymas 1 Išdėstymas 2

Išdėstymas 3 Išdėstymas 4
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Šiuolaikiškas, mobilus, modulinis gamtos mokslų laboratorijos sprendimas modernioms mokykloms. 
Mobili mokslinė laboratorija skirta moksliniams stebėjimams ir eksperimentinėms veikloms pradinėse ir 
aukštesnėse  mokyklos klasėse.

Rinkinyje:
     kriauklė su vandens prileidimo/ išleidimo sistema (talpa – apie 10 litrų)
     ištraukiamas ir nuimamas maišytuvas
     ergonomiškos rankenos patogiam transportavimui (70 cm)
     N° 6 ratukai su stabdžiais
     pirmosios pagalbos rinkinys
     reguliuojamas elektros maitinimas iki 15 V, elektros srovė iki 40 A (max 600 W), skaitmeninis voltmetras, 
       ampermetras ir 6 metrų ilgio automatiškai susivyniojantis kabelis
     priekinis skydelis su dviem elektros lizdais po 220 V
     pagrindinis skyrius su rakinamomis durelėmis, kuriame du atskiri blokai dėžutėms (vienas skyrius skirtas 
       hidraulinėms, kitas – elektrinėms priemonėms) 

Rinkiniai, skirti įvairių disciplinų pagrindinių principų įsisavinimui ir analizei, kuri grindžiama reiškinių ir eksperi-
mentų stebėjimu, komplektuojami atskirai

Kiekvieną rinkinį sudaro visos reikalingos priemonės bei instrukcija, kurioje pateikiami kelių eksperimentų aprašy-
mai.  Kiekviename rinkinyje taip pat pateikiama teorinė medžiaga, matematinės formulės ir eksperimentiniai du-
omenys.  Funkcionalios, ergonomiškos, įkvepiančios veikti, saugios laboratorijos įrengimui reikalingos specifinės 
žinios, kurias galime įgyvendinti kartu bendradarbiaudami šiuose projekto realizavimo etapuose:

Mobili gamtos mokslų laboratorija WACEBO

Nuo 3750 + PVM €

* Dėl gaminio kainos prašome teirautis atskirai.

Laboratoriniai stalai:
     laboratorinis centrinis stalas ( Salos tipo)
     laboratorinis stalas su plautuve
     sieninis demonstracinis stalas
     mokytojo / mokinių stalai

Laboratorinės spintos ir spintelės:
     sieninė pakabinama / statoma  spintelė
     spintų sistemos laboratorinėms priemonėms

Laboratorinės kėdės:
     kėdės be atlošo
     kėdės su atlošu

Baldai Steam kabinetui

NAUJA!

NAUJA!

Mokyklos fizikos kabineto baldų projektavimas ir gamyba pagal užsakymą.
Sistemos privalumai:
     visa sistema atspari trumpiems jungimams;
     visa sistema prijungta prie mokytojo valdymo bloko, todėl mokytojas bet kada gali išjungti visą sistemą 
       vieno mygtuko paspaudimu;
     laboratorinė plokštė suvažiuoja į stalą, todėl nedarant eksperimentų tai netrukdo daryti kitus nesusijusius 
       eksperimentus ar naudotis kitomis ugdymo priemonėmis
     saugios darbo vietos ir maitinimo šaltinių apsauga bandymų metu prijungus netinkamus komponentus

Laboratoriniai stalai:
     laboratorinis centrinis stalas ( Salos tipo)
     laboratorinis stalas su plautuve
     sieninis demonstracinis stalas
     mokytojo / mokinių stalai

Laboratorinės spintos ir spintelės:
     traukos spinta
     ugniai atspari saugos spinta degioms medžiagoms
     spinta rūgštims ir šarmams laikyti
     sieninė pakabinama spintelė
     spinta laboratoriniams reikmenims su antresole  (įstiklinta)

Laboratorinės kėdės:
     kėdės be atlošo
     kėdės su atlošu

Baldų sistema fizikos kabinetui ir darbo su elektra ugdymui
NAUJA!

Kaina paskaičiuojama pagal individualų poreikį
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Platus laboratorinių baldų pasirinkimas Jūsų vizijos įgyvendinimui.
Laboratoriniai stalai:
     laboratorinis centrinis stalas ( Salos tipo)
     laboratorinis stalas su plautuve
     sieninis demonstracinis stalas
     mokytojo / mokinių stalai

Laboratorinės spintos ir spintelės:
     traukos spinta
     ugniai atspari saugos spinta degioms medžiagoms
     spinta rūgštims ir šarmams laikyti
     sieninė pakabinama spintelė
     spinta laboratoriniams reikmenims su antresole  (įstiklinta)

Laboratorinės kėdės:
     kėdės be atlošo
     kėdės su atlošu 

Baldai Chemijos kabinetui

NAUJA!

Kaina paskaičiuojama pagal individualų poreikį

Kompiuterių, planšečių, telefonų ir kitų USB įrenginių įkrovimo ir saugojimo 
sistemos.

Galimi įvairūs kompiuterių, planšečių, telefonų įkrovimo ir saugojimo sistemų sprendimai:

     mobilios, stacionarios, pakabinamos ant sienos;
     įkraunama nuo telefono iki kompiuterio;
     jungiama nuo 6 iki 40 įrenginių; 
     galėsite įrenginius laikyti, įkrauti ir sinchronizuoti vienoje saugioje vietoje;
     užrakinimas raktu, kodiniu užraktu, RFID;
     kompaktiškas dizainas užimantis mažiau vietos klasėse, patalpose;
     sistemos atitinkančios galiojančius saugumo standartus;
     garantijos elektronikai ir korpusui.

Skirta laikyti ir įkrauti nuo 20 iki 32 planšetinių kompiuterių. Komple-
ktacijoje 4 tvirti krepšeliai, kurie talpina po 5 įrenginius. Be krepšelių 
galima laikyti ir krauti 32 įrenginius. Suderinama su bet kuriuo mobil-
iu prietaisu, kuriame naudojami įkrovikliai su standartiniais elektros 
kištukais, įskaitant “iPad”, kitus planšetinius kompiuterius ir skaitykles. 
Mobilus vėžimėlis su fiksuojamais ratais. Smūgius absorbuojantys 
bamperiai, apsaugantys patalpos sienas bei inventorių.

Matmenys: 705 x 556 x 1010 mm.    

Mobili planšetinių kompiuterių saugojimo ir krovimo spinta su krepšeliais *
TabCabby20-32V

2840,00 €

Mobili įrenginių saugojimo ir krovimo spinta *

Skirta laikyti ir įkrauti 20 iki 14” dydžio įrenginius: planšetinius,  nešio-
jamus ar „chromebook“ klasės kompiuterius. Kabelių skyriuje 
laidai laikomi kompaktiškai, aiškiai ir tvarkingai. Mobilus vėžimėlis su 
fiksuojamais ratais. Smūgius absorbuojantys bamperiai, apsaugantys 
patalpos sienas bei inventorių.

Matmenys: 626 x 510 x 1180 mm. Maksimalus kraunamo įrenginio dy-
dis 350 x 230 x 30 mm. 

Galimi ir kiti modeliai.

UniCabby20H

Skirta laikyti ir įkrauti 16 iki 15,6” dydžio įrenginius: planšetinius,  
nešiojamus, „netbook“ ar „chromebook“ klasės kompiuterius. 
Rakinama.

Matmenys: 
539 x 523 x 1086 mm, skyrių dydžiai: 300 x 452 x 50 mm.

Galimi ir kiti modeliai.

LYTE16SD Stacionari įrenginių saugojimo ir krovimo spinta *
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„LEGO WeDo Charging“ vežimėlyje galima įkrauti ir laikyti 16 programuojamų „LEGO WeDo“ valdymo blokų ir rinkinių 
dėžių.

Kintamosios srovės adapteriai (nepridedami) yra laikomi atskirame elektros skyriuje, paslėptame po nuimamu raudo-
nu skydeliu, prieinamu iš vežimėlio priekio. Dėžės neįeina į komplektą.  

Sukurta Zioxi kartu su LEGO Education.

Konstrukcija: Baltos melamino apdailos MDF plokštė. Balta kompaktiška laminuota viršutinė dalis su rankenų išpjo-
vomis. Dėžių bėgeliai išdėstyti atsižvelgiant  „LEGO WeDo“ dėžių dydžius.

LEGO WeDo įkrovimo vežimėlis rakinamas LEGO-16L-WEDO-EU

NAUJA!

1452,00 €

„LEGO Mindstorms Charging“ vežimėlyje galima įkrauti 8 „LEGO Mindstorms EV3“ ir „EV4“ programuojamus valdymo 
blokus  ir laikyti 8 „Mindstorms“ dėžes.  Dėžės neįeina į komplektą. 

Sukurta Zioxi kartu su LEGO Education.

Konstrukcija: Baltos melamino apdailos MDF plokštė. Balta kompaktiška laminuota viršutinė dalis su rankenų išpjovomis. 
Dėžių bėgeliai išdėstyti atsižvelgiant į „Lego Mindstorms EV4“ ir „EV3“ dėžių dydžius.

LEGO „Mindstorms EV4“ įkrovimo vežimėlis, rakinamas LEGO-08L-MIND-
STORMS-EUNAUJA!

1396,00 €

Daugiau skaitykite čia

     Vienu metu gali būti kraunama 16 USB įrenginių. Tinka planšetiniams kompiuteriams, POS sistemoms, 
      elektroninėms skaityklėms ir kitiems USB kraunamiems įrenginiams, kurių įstrižainės iki 11 colių (27,9 cm).
     Efektyvi ir pažangi technologija, automatiškai nustatanti įrenginio modelį ir pritaikanti spartų pilno įkrovimo
      režimą.
     Mobilu ir saugu – patogi teleskopinė rankena ir patvarus dvigubas užsegimas.
     Galimybė kraunant prietaisus naudoti įjungtą Wi–Fi funkciją.
     Apsauga nuo perkrovimo – įrenginiui pilnai pasikrovus, krovimo procesas sustabdomas.
     Saugus ir patikimas – apsauga nuo elektrostatinio krūvio, per didelės įtampos ir perkaitimo.
     Neribota garantija (elektros sistemai – 5 metai), pristatoma su pilna komplektacija.

Savybės:
     Skyriai pritaikyti įrenginiams, kurių įstrižainės iki 11 colių (27,9 cm) su dėklais. 
     Vidiniai skyriai su apsauginių putų intarpais, kuriuos galima išimti, norint patalpinti didesnį įrenginį.
     Apsauginiai dirželiai užtikrina įrenginių stabilumą.
     Įdiegta apsauga nuo elektrostatinio krūvio, per didelės įtampos ir perkaitimo.

GoCabby16 lagaminas su 16 įrenginių USB krovimo sistema Lapcabby
NAUJA!
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STYRO-CUT 3D rinkinys *

STYRO-CUT 3D – naujos rūšies karštos vielos pjovimo staklės, skirtos šiluminiu būdu formuoti polistirenui ir 
panašioms sintetinėms medžiagoms. Su STYRO-CUT 3D įprasta plieninė viela įkaitinama iki 800 °C, todėl galima 
atlikti pjūvį.

Privalumai: viela ilgai naudojama, galima suteikti bet kokią formą, naudoti vielą yra daug pigiau.                                                                                                             

Rinkinyje: ribotuvas, apvalus pjovimo įrenginys, kampinė užtvara, rankinis pjoviklis. 

9001AA SET

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

UNIMAT ML Technics *

Rinkinyje yra visos dalys, reikalingos sukonstruoti vienoms iš šių staklių: metalo tekinimo staklėms, horizontalio-
sioms frezavimo staklėms, vertikaliosioms gręžimo staklėms, medžio tekinimo staklėms, centrinio gręžimo stak-
lėms, elektriniam siaurapjūkliui, šlifavimo staklėms, rankiniam gręžtuvui arba rankiniam šlifuokliui.

Rinkinyje: saugus 14 V / 100–240 V maitinimo šaltinis, postūmio mechanizmas su gradacija tiksliam valdymui, 
kaltas, varžtai, surinkimo įrankiai, plieninis spaustuvas, apsauginiai akiniai, medinis staklių padas su šliaužiklio 
fiksatoriais ir 2 maži spaustuvai, metalinė kalto atrama, 10 pjūklo geležčių, saugojimo dėžė.

160 200 EDUB

UNIMAT ML Design & Technology *

Rinkinyje yra visos dalys, reikalingos sukonstruoti vienoms iš šių staklių: medžio tekinimo staklėms, elektriniam 
siaurapjūkliui, šlifavimo staklėms, rankiniam gręžtuvui arba rankiniam šlifuokliui.

Rinkinyje: saugus 14 V / 100–240 V maitinimo šaltinis, kaltas, surinkimo įrankiai, atraminis centras, tvirtinimo 
detalės, trijų kumštelių griebtuvas, apsauginiai akiniai, 10 pjūklo geležčių, medinis staklių padas su šliaužiklio 
fiksatoriais ir 2 maži spaustuvai, saugojimo dėžė.

160 150 EDUB

UNIMAT1 Elementary *

Rinkinyje yra visos dalys, reikalingos sukons-
truoti vienoms iš šių staklių: medžio tekini-
mo staklėms, elektriniam siaurapjūkliui, šli-
favimo staklėms, rankiniam grąžtui arba šli-
fuokliui.

Rinkinyje: apsauginiai akiniai, atraminis cen-
tras, saugus 14 V / 100–240 V maitinimo 
šaltinis, kaltas, surinkimo įrankiai, metalinė 
kalto atrama, 10 pjūklo geležčių, medinis 
staklių padas su šliaužiklio fiksatoriais ir 2 
maži spaustuvai, saugojimo dėžė.
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Vakuuminio formavimo prietaisas MAYKU FormBox

Mayku „FormBox“ vakuuminio formavimo prietaisas gali būti naudojamas STEAM ugdyme ir kūrybinėms uždu-
otims su vaikais nuo 7 metų amžiaus.

Dėl nedidelių gabaritų, lengvo transportavimo ir paprastai naudojamo dizaino prietaisas idealiai tinka kaip 
mokymų priemonė, apimanti platų temų sąrašą.

Pagrindinės ugdymo įstaigos: pradinės mokyklos, mokyklų FabLab dirbtuvės (atviros techninės kūrybinės 
FabLab dirbtuvės), aukštosios mokyklos, kolegijos, universitetai, kūrybos erdvės, jaunimo grupės ir ben-
druomenių projektai.    

Rinkinyje:

20 skaidrių liejiniams
20 baltos formos lapų
Trys pradiniai projektai
Vienas kilogramas liejimo medžiagos
„Mayku“ 2 metų pratęsta garantija
Universalus vakuuminis adapteris
Kištukas

Pamokų planai lietuvių kalba, skirti naudoti „Mayku FormBox“ . Kiekvieną pamokos planą sudarė patyrę dizai-
no ir technologijų mokytojai. Jame pateikiami išsamūs vadovai su vaizdais, atsisiuntimais ir nuorodomis. 

Suteikiant mokiniams praktinę STEAM ugdymo patirtį, „FormBox“ jums padės:

     mokyti naujovių ir verslumo
     sudėtingas idėjas paversti aiškesnėmis
     ugdyti pasitikėjimą savimi
     skatinti bendradarbiavimą
     didinti motyvaciją

Kaip tai veikia?

Atradimai
Atraskite Mayku mokytojų sudarytus praktinių pamokų planus.  Nelaukite ir pradėkite naudoti „FormBox“ 
klasėje, dirbtuvėlėse.

Gaminimas
Naudokite „FormBox“ klasėje norėdami įkvėpti vaikus kurti projektus ir įsijausti į dinamišką mokymosi patirtį.

MaykuFormBox

Mokymasis
Mokykite mokinius pagal pagrindinę mokymosi programą ir STEAM temas leidžiant jiems patiems kurti daiktus 
ir parengiant juos tapti kūrėjais ir ateities išradėjais!

Sudėtingas idėjas paverskite praktiškomis
Kai matematinės ir mokslinės idėjos pritaikomos kūrybiškiems projektams, vaikai ir jaunimas į teorijas pažvelgia 
patrauklesniu, ir priimtinesniu būdu. Tai gilina jų supratimą ir gerina informacijos įsisavinimą.

Mokykite naujovių ir verslumo
Vaikai ir jaunimas gali naudoti „FormBox“ greitam profesionalių produktų kūrimui turint minimalią patirtį ir 
įgūdžius. Pradėjus skatinti verslumą mokykloje, kolegijoje ar universitete, niekas nežino kur tai gali nuvesti 
toliau...

Ugdykite pasitikėjimą savimi
Kai mokiniai jaučiasi pajėgūs savarankiškai sukurti daiktą, jie suvokia savo įgimtą kūrybinę galią. Tai stiprina 
pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais, tuo pačiu tyrinėjant įgūdžius, kurie kitu atveju galėjo būti ignoruoti.

Skatinkite bendradarbiavimą
Kolektyvinė kūryba yra daug galingesnė nei individuali. Darbas kuriant grupinius projektus padeda vaikams ir 
jaunimui sužinoti ką reiškia būti komandos dalimi. Naudokite kūrybiškus projektus mokydami verslo ir komad-
inio darbo pagrindų.

Motyvuokite
Kai vaikai ir jaunimas supranta, kad jie turi galimybę įgyvendinti savo idėjas, jie išmoksta neįkainojamo įgūdžio - 
siekti savo tikslo. Nesėkmės yra kūrybinio proceso dalis ir „FormBox“ gali tai paversti malonia mokymosi patir-
timi leidžiant greitai kurti prototipus be sudėtingų idėjų. 

Atraskite pagrindinius projektavimo ir gamybos principus
„FormBox“ yra sumažinta milžiniško masinio gamybos proceso versija. Su šiuo prietaisu mokiniams atskleisite 
visą produkto kūrimo procesą nuo dizaino iki gamybos. „FormBox“ yra ne tik įdomus įrankis, tai taip pat yra 
realių pramoninių procesų demonstracija, su kuria jūsų mokiniai gali susidurti ir ateityje.

845,00 €

Daugiau skaitykite čia

NAUJA!
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TUKLUK gamintojo magnetiniai kilmėliai skatina vaikus pažinti aplinkinį pasaulį ir suvokti pagrindinių formų principus 
- į savo kūrybos erdvę įtraukti erdvines ir geometrines figūras. Nuostabu matyti, kaip vaikai eksperimentuoja ir tuo 
džiaugiasi.

Formų kraštinės ilgis 50cm.
Kilimėlių storis - 5 cm.
Skirta vaikams nuo 3 metų.

Nuimamas užvalkalas atsparus ugniai ir plaunamas 60 ° C temperatūroje, greitai ir lengvai valomas dėl higieniškos PU 
dangos. Sertifikatai: Ökotex Standard 100, BS7175, CRIB 5, ASTM G21-96

Patentuotos magnetinės (neodimio) jungtys užtikrina tinkamą formos 
stabilių ir kilimėlių sujungimą.
Minimalus užsakomas kiekis -3 rinkiniai.

Žaisdami vaikai:
     mokosi derinti geometrines formas;
     įgauna fizikos, architektūros, inžinerijos pagrindų;
     lavina trimatę vaizduotę;
     ugdo koncentraciją;
     vysto loginį mąstymą;
     mokosi bendradarbiauti;
     konstruodami aktyviai juda.

Rinkinį galite naudoti:

     darželiuose, viešbučiuose, mokyklose, bibliotekose ir daugelį 
       kitų įstaigų vaikų žaidimų ir poilsio erdvėse;
     specialiųjų poreikių vaikų įgūdžių formavimo užsiėmimuose;
     edukaciniuose užsiėmimuose.

Magnetinių kilimėlių rinkiniai

499,00 €

Magnetinių kilimėlių rinkinys ,,SET UNO PRO” SETUNOPRO

Rinkinyje: 9 kilimėliai: 5 dideli trikampiai ir 4 maži trikampiai. 

NAUJA!
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Rinkinyje: 9 kilimėliai: 5 dideli trikampiai ir 4 maži trikampiai.  

Didžiojo trikampio kraštinės ilgis 100cm.
Mažojo trikampio kraštinės ilgis  50cm. 
Kilimėlių storis - 5 cm.

Magnetinių kilimėlių rinkinys ,,SET DUO PRO” SETDUOPRO

859,00 €

Rinkinyje: 32 kilimėliai: 10 didelių trikampių, 14 mažų trikampių ir 8 kvadratai.

Magnetinių kilimėlių rinkinys ,,SET TRIO PRO” SETTRI PRO

2499,00 €

Emocijų pufai, 6 vnt.

Spalvingi pufai VEIDUKAI, kiekvienas jų atspindi skirtin-
gas emocijas. Rinkinyje 6 skirtinų spalvų pufai, 32 cm 
skersmens, 3 cm aukščio; valoma PVC danga.

NS2897

82,60 €

Vaisių pagalvėlės, 6 vnt.

Minkštos ir patogios plokščios apvalios pagalvėlės su skirtingų vaisių 
griežinėlių atvaizdais. Pagalvėlės užpildytos putplasčiu, padengtos leng-
vai valoma PVC medžiaga. Be to, kad jos pagalvėlės atsisėdimui, jos gali 
būti naudojamos įvairiose motorinėse ir teminėse veiklose. Vaikai gali 
laisvai sėstis ant jų - dėl saugumo pagalvėlės turi neslystantį dugną.  
Rinkinyje: 
6 vnt: kivi, apelsinas, laimas, arbūzas, obuolys, 
granatas; 2 cm storio; medžiaga: putplastis, PVC. 

NS2236

65,40 €

NAUJA!

NAUJA!

Terapinis namelis ,,Igloo”

Šis didelis baltas namelis yra unikali polisensorinė erdvė veiklai, paremtai 
jutimine integracija. Dalinė tamsa yra tinkama norint pasirinkti konkrečius 
dirgiklius ir sukuria geras sąlygas veiklai, paremtai pasirinktomis juslėmis. 
Eksperimentavimas su šviesa, garsu ir lytėjimu padeda vaikams susikaupti ir 
tyrinėti pasaulį nauju būdu.
5 dalių, pagamintas iš putplasčio, padengto PVC; stogas pagamintas iš nailo-
no tinklo. Matmenys: 150 x 150 x 152 cm.

NS2164

1282,80 €

NAUJA!

Emocijų kilimas

Apvalus kilimas su skirtingomis emocijomis, padedančiomis ugdyti social-
inius įgūdžius. Kilimo diametras 200 cm; Lengvai valomas, neslidus latekso 
dugnas, apsiūtais kraštais. 

NS1106

120,80 €

NAUJA!
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Interaktyvios edukacinės grindys * 

Inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją bei loginį mąstymą. Interaktyvių grindų 
pagalba bus lavinami ne tik vaikų judesiai, bet ir matematiniai sugebėjimai, vaikai turės galimybę susipažinti su 
abėcėle, planetomis, rinkti miško gėrybes arba tiesiog žaisti smagius žaidimus, tokius kaip futbolas arba boulin-
gas, neišėję iš ugdymo įstaigos patalpų. Tinka vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

Rinkinyje:
     52 interaktyvūs žaidimai: sensoriniai, skaičiavimo, pasaulio pažinimo ir t.t. 
     žaidimų rinkinį galima papildyti, įsigyjant daugiau žaidimų
     žaidimo pavyzdžių scenarijai - pritaikymas ugdymo veikloms  

Sistema apjungia apšvietimą, jutiklius ir treniravimosi programą.

Nauda: gerina balansą, reakcijos greitį, tikslumą, judrumą, koordinaciją, stabilumą ir laikysenos kontrolę, 
stimuliuoja dėmesį.

Savybės:
     4 treniruočių režimai
     leidžia kurti savo treniruočių sesijas   

Interaktyvios grindys ir sienelė „Treniruokis šviesos ir garso ritmu“ *

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
** Ilgas pristatymo terminas

IDance fizinio aktyvumo sistema *

IDance fizinio aktyvumo sistema apjungia žaidimą ir šokį, taip skatindama fizinį aktyvumą. Tyrimais yra įrodyta, 
kad aktyvūs vaizdo žaidimai motyvuoja judėti ypač tuos, kurie praleidžia daug laiko žaisdami sėdimus žaidimus.

Nauda: apima balanso pratimus, gerina reakcijos laiką, ištvermę, koordinaciją ir greitį, atlieka prevencinį poveikį 
kvėpavimo takų infekcijų bei viršsvorio atsiradimui, teigiamai veikia emocinius ir socialinius aspektus.

Savybės:

     lengvos, tvirtos platformos
     pritaikyta nuo 4 iki 32 dalyvių                                                                                                                                      
     belaidis duomenų perdavimas                                                                                                                                
     trys sudėtingumo lygiai                                                                                                                     
     virš 130 licencijuotų dainų pasirinkimas                                                                                                  
     tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Sistemą sudaro: belaidžiai kilimėliai (nuo 4 iki 32 vnt), iDance sistemai skirtas kompiuteris, iDance programinė 
įranga (audio ir video), kilimėlių įkrovimo įrenginys.

Interaktyvi kardio treniravimosi priemonė.

Nauda: išplečia judrumo, jėgos ir ištvermės ribas, ge-
rina reakcijos laiką ir lankstumą, koordinaciją, skatina 
neurologinį vystymąsi, padeda vaikams, turintiems 
dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

Savybės:
     paprasta įdiegti
     montuojama ant sienos, tinka mažoms erdvėms                                                                                                                                   
     tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Interaktyvi sienelė 
„Būk greitesnis už šviesą“ *
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Interaktyvi sienelė “Šviesos greičiu”  yra skirta refleksų ir reakcijos lavinimui, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, 
dizainą ir vartotojo analizę. Šią sistemą naudoja ir profesionalai, norintys sustiprinti kognityvinius gebėjimus ir neu-
ronų stimuliaciją, palaikant smegenų būklę, be aerobikos ar motorinių pratimų.

Žaidimo tikslas - kuo greičiau išjungti šviesas, kai tik jos užsidega .
 Puikiai tinka bet kokio amžiaus ar gebėjimų žmonėms. Galima pasirinkti iš 
kelių žaidimo lygių: sporto treniruotė (galia, judrumas, ištvermė ar r
eakcija) arba treniruotė smegenims (refleksai ir reakcija, patobulinta 
koordinacija (ranka / akis), susikaupimas ir atmintis).

Privalumai:
     pagerėja refleksai ir reakcija
     padidina ištvermę
     pagerėja koordinacija (ranka / akis)
     pagerėja susikaupimas ir atmintis
 

Techniniai parametrai:
     dydis: 1800x1500x120 mm
     svoris: 50 kg 
     pridedami tvirtinimo elementai  
       (Pasirenkama: atskirai pastatovas stovas)
     jutiklinis ekranas 10 “ iš stiklo  Gorilla Glass 2 
     apsaugoti nuo smūgio mygtukai 100 mm 
     judesio jutiklis ir belaidis
     CE patvirtinta
     2 metų garantija 

Reikalinga: elektra, internetas, kieta siena,  grindų plotas šalia( 2m x 1m) Į kainą įskaičiuotas atgabenimas, montavi-
mo darbai bei medžiagos, apmokymai.

REACT-PRO
NAUJA!

Interaktyvi sienelė „Šviesos greičiu”

8453,00 €

Interaktyvi laipiojimo sienelė, tai yra interaktyvių laipiojimui pritaikytų plokščių sistema su jautriais prisilietimui lai-
kikliais, kurie šviečia.
Ši sistema -  puikus būdas supažindinti vaikus, paauglius ir suaugusius su laipiojimu, pagerinti laipiojimo techniką ir 
tiesiog gerai bei aktyviai praleisti laiką.
Tai įdomi, kitokia ir įtraukianti veikla įvairaus amžiaus alpinistams.
Šešiakampėje  plokštėje ( 1264mm x 1092mm ) su laikikliais naudojama 
patentuota technologija, kurios dėka keičiama laikiklų spalva ir 
atpažįstamas prisilietimas.  Taip pat plokštės suprojektuotos taip, 
kad būtų kuo patogiau jas išdėstyti ir montuoti.

Rinkinyje:
     interaktyvi laipiojimo sienelės plokštė; 
     12 LED šviečiančių laikiklių vienoje šešiakampėje plokštėje

Reikalinga: elektra, internetas, tvirtas sienos paviršius.
Į kainą įskaičiuotas atgabenimas, montavimo darbai bei 
medžiagos, apmokymai.
Amžius: Visos amžiaus grupės.

GLOW-HEX12
NAUJA!

Interaktyvi laipiojimo sienelė 

2215,00 €

“Šok, Žingsniuok ir Žaisk“ sistema 

Šok, Žingsniuok ir Žaisk sistema - tai šokių aikštelę, ant kurios užlipę žaidimo dalyviai pagal matomas ekrane 
instrukcijas šoka, žingsniuoja ir žaidžia pagal muzikos ritmą ir kuo tiksliau pagal ritmą - tuo geriau.  Žaidėjas 
uždirba taškus, kai tiksliai paliečia kojomis tą rodyklę, kuri tuo metu rodoma ekrane.

STEPMX

11739 €

Ši sistema turi gausybę nuotaikingos ir energingos 
muzikos įrašų, kuri patiks visoms amžiaus grupėms ir 
nesvarbu ar esi pradedantysis ar jau pažengęs šokė-
jas. Tai yra nesudėtingai suprantamas žaidimas, kurį 
visi gali greitai išmokti ir tobulėti šokio žingsniu.

Rinkinyje:
   dvi šokių aikštelės skirtos dviems šokėjams 
    (2 žaidėjų sistema taip pat gali veikti ir kaip vieno
     žaidėjo sistema); 
    Žaidimų programinė įranga ir procesorius (ir  
    atnaujinimai);
    42” daugiafunkcinis monitorius;
    Garso sistema;
    Aukšto tikslumo susikalibruojantys jutikliai;
    Daugiau nei 100 dainų;
    Patvari konstrukcija su nerūdijančio plieno 
    metaliniais atraminiais strypais;

Interaktyvi siena „Judėk ir pažink”

Interaktyvi siena skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją, loginį mąstymą bei akademinius pasiekimus, ji 
turi 40 skirtingų edukacinių ir judėjimą skatinančių žaidimų (biologijai, matematikai, istorijai ir kitiems mokomiesiems 
dalykams) ir virš 400 sudėtingumo lygių, kurie leis įrenginį išnaudoti maksimaliai.

Rinkinyje:
    galingas LED technologijos projektorius;
    kompiuteris;
    3D jutiklis;
    šviesų ir garso sistema;
    40 edukacinių žaidimų.
    visą sistemą valdo mokytojas belaidės klaviatūros pagalba.

ISIENA

16940,00 €

Interaktyvios sienos valdymas: įjunkite sistemą pulteliu ir be-
laide klaviatūra pasirinkite norimą edukacinę veiklą. Mokiniai, 
matydami užduotis ant sienos, turi pribėgti ir, mesdami kam-
uolį (ar priliesdami sieną), surasti teisingą atsakymą. Užduotys 
suformuotos taip, kad galima jas atlikti tiek individualiai, tiek ir 
komandose.

NAUJA!

NAUJA!
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UAB „Mokslo technologijos“ – ilgametę darbo patirtį su ugdymo įstaigomis turinti įmonė, 
kuri specializuojasi inovatyvių ugdymo technologijų ir priemonių tiekimo, konsultavimo ir diegimo 
srityse. Įmonėje dirba kompetentinga komanda, galinti suteikti profesionalias konsultacijas mokymo 
technologijų ir priemonių pasirinkimo bei pritaikymo, individualiems ugdymo poreikiams, klausimais.

UAB „Mokslo technologijos“ atstovauja pasaulinius lyderius mokymo technologijų ir sveikos gyven-
senos ugdymo srityse - Vernier, Health Edco, Cornelsen Experimenta,  Frederiksen, 3B Scientific ir 
kitus.  

Misija
Pateikti naujas mokymo technologijas, praplėsti mokymo ir mokymosi galimybes, padėti kurti 
saugią ir sveiką aplinką. 

Naujausių mokymo 
technologijų pristatymas, 
diegimas

Konsultavimas pasirenkant 
mokymo priemones

Pedagogų ir sveikatos įstaigų specialistų 
apmokymas dirbti su technologiškai
pažangia įranga

Sveikos gyvensenos 
ugdymas

Ugdančių prevencinių 
priemonių tiekimas

Ugdymo klasių 
įkūrimas

Sveiko gyvenimo būdo 
propagavimas, viešinimas

Paskaitų, seminarų 
organizavimas

Veiklos sritys
Pasiliekame teisę keisti prekių kainas ir technines specifikacijas 

be išankstinio įspėjimo. Prašome užsakomų prekių kainas, 
technines specifikacijas ir pristatymo terminus tikslintis 

prieš užsakymo pateikimą.

www.MoksloTechnologijos.lt

Priemonių užsakymas:

           Interneto svetainėje www.MoksloTechnologijos.lt
           El. paštu: info@mokslotechnologijos.lt
           Telefonu: 8 5 274 5417, 8 613 84 568, 8 646 05 622


