
Ik imokykl in iam i r 
pr iešmokykl in iam  

ugdymui

R O B O T I K A    T E C H N O L O G I J O S    I N Ž I N E R I J A    M E N A I    M A T E M A T I K A



2 3

TURINYS

Priemonės 
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laboratorijai 
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STEAM 
žaidimai

4 - 51 psl.

52 - 60 psl.
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Priemonės 
STEAM 
laboratorijai 

Eksperimentų rinkinys su svirtimi, skriemuliu ir magnetais

Elektros eksperimentų rinkinys

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

Elektra - tikrai įspūdinga! Eksperimentų pagalba vaikams taps aišku, kad elektra naudojama beveik 
visose gyvenimo srityse. Žaidimo metu vaikai patirs, kaip sukuriamas elektrostatinis krūvis bei 
išmoks sujungti elektros grandinę. Taip pat galės sužinoti kaip veikia Morzės telegrafas arba paprasta 
signalizacija.

85025  |  317.30 €

85026  |  236.91 €

4 - 7 
metai

5 - 7 
metai
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Vandens ir oro eksperimentų rinkinysGamtos ir aplinkos tyrimų rinkinys

Vinus tyrinėja pasaulį.  
Tema – ORAS  
(6 grupių eksperimentų rinkinys)

Šviesos ir garso 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.

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.

Naujosios koncepcijos pagrindas yra įdomi Vinus 
istorija, kur kartu su savo naujais draugais Lili ir 
Ben veda vaikus paslaptingu reiškinių taku.
Eksperimentai su oru:

• Vaikai tiria oro buvimą ir nebuvimą
• Oro slėgis ir jo poveikis / oras kaip gyvenimo 

pagrindas

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.

85021  |  317.30 €85023  |  317.30 €

33106  |  542.81 €

85022  |  317.30 €

4 - 7 
metai

7 - 8 
metai

4 - 7 
metai

4 - 7 
metai

• Oro pasipriešinimas ir jo 
poveikis

• Išmatuokite orą: pasverkite orą
• Eksperimentavimas su oru po 

vandeniu - modelio pristatymų 
inicijavimas
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Ekologiškas konstruktorius pradedantiesiems

Puikus rinkinys skirtas kurti pirmąsias formas. Pagamintas iš 30% ekologiškos, draugiškos aplinkai, 
medžiagos (kvietinių šiaudų). Rinkinį sudaro detalės iš 4 spalvų (viena detalių pusė – neutralios spalvos).
Detales lengva sujungti, idealiai tinka jauniesiems statybininkams, kurti nuostabius 2D ir 3D modelius. 
Padeda ugdyti formos ir erdvės suvokimą. Aukšta kokybė ir patvarumas.
Rinkinyje: 10 kvadratų, 10 kvadratų su skylėmis, 10 trikampių ir 10 trikampių su skylėmis.
Galimi užsakymai nuo: 2021 metų rudenį.

EA-95-3500  |  97.50 €

Vinus tyrinėja pasaulį.  
Tema - VANDUO  
(6 grupių eksperimentų rinkinys)

Eksperimentų herojus Vinus 
Pliušinė lėlė

Eksperimentai su vandeniu:
• Nuotykiai su vandeniu (vaikai susipažįsta su 

vandeniu ir jo savybėmis)
• Varlės (plaukimas, skendimas ir nardymas)
• Bangos, sūkurinės vonios ir piratai (vandens 

judėjimas / atsparumas vandeniui)
• Aš geriu, geriate - kas dar? (Tirpumas vandenyje 

/ augalų augimas)
• Lietus, sniegas (vandens / oro suvestinė)

Pagyvinkite pasakojimo tikrumą - Vinus kaip 
herojus gali lydėti visus istorijos etapus. 
Aukštis: 30 cm (su užtrauktuku užpakalinėje 
dalyje).

33206  |  600.31 €

33050  |  76.30 €

Nuo 6 
metų

Ekologiškų sijų 
konstruktorius

Konstravimo rinkinį sudaro: 32 vnt. spalvotų sijų, kurios pagamintos iš ekologiškos medžiagos, 
nesukeliančios poveikio aplinkai. Konstruktorius sukurtas siekiant ugdyti psichomotorinius įgūdžius, 
koncentraciją, ištvermę, bendradarbiavimą ir komandinę veiklą. Didaktiniame vadove pateikiama 40 
skirtingo sudėtingumo lygio veiklų, kurios tinka įvairaus švietimo lygiams.
Lavinami įgūdžiai: smulkioji motorika, erdvės suvokimas, kūrybinis užduočių sprendimas.

32150M  |  29.50 €

Nuo 2 
metų

2 - 6
metai

Nauja!
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Konstruktorius „Vamzdžiai“ 
60 dalių

Įdomus grandinėlės tipo konstruktorius skirtas 
skirtingų kombinacijų kūrimui, priklausomai 
nuo kūrybiškumo lygio. Vaikai puikiai leis laiką 
paleisdami kamuoliukus skirtingais vamzdelių 
takais, bėgiais ir ratukais, kurie nukreipia 
kamuoliuko riedėjimą.
Lavinami įgūdžiai: priežastis ir pasekmės, 
kūrybiškas užduoties sprendimas, akies – rankos 
koordinacija, erdvės suvokimas.

Norėdami sukurti ir tyrinėti kubus, piramides, prizmes naudokite rinkinį „Jungiamieji rutuliai ir 
strypeliai“. Ugdomas vaikų supratimas, žinios apie sąvokas tokia kaip kampas, pagrindas, plotas, 
kraštinės, aukštis ir įstrižainė.
Kiekviename rutulyje yra 26 skylės. Rutulius ir strypelius sujungti labai paprasta ir lengva.
Rinkinyje: 180 spalvotų rutulių (Ø 16 mm), 180 strypelių nuo 16 iki 75 mm.
Pagaminta iš tvirto plastiko.

94116M  |  28.89 €

3 - 6 
metai

Nuo 3 
metų

Rinkinys „Jungiamieji rutuliai ir strypeliai“
2182B  |  74.10 €

Gražios, lygios kietos buko medienos detalės, su 
septyniomis vaivorykštės spalvomis bei natūralia 
apdaila, nepaslepiančia medienos tekstūros. 
Priemonė idealiai tinka vaizduotės, kūrybinių įgūdžių 
skatinimui, skaičiavimui ir rūšiavimui, krovimui ir 
sekos nustatymui, modeliavimui ir spalvų mokymuisi. 
Maloniu ir patraukliu liesti paviršiumi detalėmis gali 
mėgautis visų amžiaus grupių vaikai.

Nuo 10 
mėn.

Konstruktorius „Pilis“

Sertifikuotas ekologiškas konstruktorius iš medžio skirtas vaikų istorijų kūrybai išnaudojant neribotą 
kūrybinę laisvę. Žaidimas lavina socialinius ir motorikos įgūdžius, supažindina su formų, dydžių, tūrių, 
simetrijos, pusiausvyros ir kitomis sąvokomis. 
Lavinami įgūdžiai: smulkioji motorika, erdvės suvokimas, kūrybinis užduočių sprendimas. 
Pakuotėje: 100 detalių

94050M  |  49.30 €

3 - 6 
metai

Vaivorykštės spalvų medinių  
detalių rinkinys
73979C  |  174.60 €

Rinkinyje: 84 medinės detalės, 7 kiekvienos formos ir dydžio visos vaivorykštės spalvos. 
Ugdymo sritys:

• Asmeninis vystymasis - jutimo, bendradarbiavimo žaidimas
• Fizinė raida - statyba, motoriniai įgūdžiai
• Pasaulio supratimas - stebėjimas, spalva
• Komunikacija ir kalbiniai įgūdžiai

Nauja!
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Konstruktorius „Maxi akrobatai“

Minkštų formų rinkinys

Magnetinių kilimėlių rinkinys „SET DUO PRO“ vaizduotės 
lavinimui

Konstruktorių sudaro: 40 dalių
Pakuotės matmenys: 43 x 30 x 60 cm
Svoris: 5.86 kg

Šis rinkinys yra įdomus įvairių formų derinys, suteikiantis daugybę fizinės veiklos galimybių, 
palaikančių vaikų motorinių įgūdžių lavinimą. Jis taip pat gali būti naudojamas fizinei reabilitacijai ir 
korekcinės gimnastikos metu. 

• Komplekto elementai su tekstūruotais kilimėliais ir atspindinčia folija, kad pagerintų jutimo patirtį. 
Komplektų komponentai gali sukurti vieną didelį kliūčių ruožą ir erdvines konstrukcijas

• Visi elementai pagaminti iš padidinto tankio putų poliuretano, atsparūs deformacijoms ir patogiai 
naudojami

• Danga pagaminta iš PVC be ftalatų, minkšta lietimui ir lengvai valoma

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.
Matmenys: didžiojo trikampio kraštinės ilgis 100cm., mažojo trikampio kraštinės ilgis 50cm.
Kilimėlių storis: 5 cm. Patentuotos magnetinės (neodimio) jungtys užtikrina tinkamą formos stabilių ir 
kilimėlių sujungimą.

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.
Minimalus užsakymo kiekis: 2 rinkiniai.

EA-93-2  |  177.60 €

NS1221  |  949.50 €

SETDUOPRO  |  760.00 €

Nuo 3 
metų

• Konstruktorių sudaro 40 Maxi 
akrobatų dalių, skirtų kontravimui

• Dalys jungiamos įvairiais būdais, 
įvairovė skatina kūrybiškumą

• Dalis galima statyti paeiliui ir stebėti 
nuoseklų jų griuvimą

• Galima žaisti individualiai arba 
grupėmis

• Vienos dalies matmenys: aukštis – 26 
cm, plotis – 21 cm, storis – 2,5 cm.

• Pagaminta iš patvaraus termoplastiko, 
tinka naudoti lauke ir patalpoje

Nuo 2 
metų

Nauja!
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Sensorinių balansavimo  
sijų rinkinys II

Rinkinys estafetėms  56 vnt. su krepšiu

Žaidimas - vilkelis pagrįstas 
,,Mindfulness” metodika

Saulės sistemos kilimėliai

Apdovanojimo laimėtojas! Lavina pusiausvyrą ir 
koordinaciją, vysto jutiminius įgūdžius bei judrumą. 
Rinkinys II sudarytas iš: jungiamosios besisukančios 
salos, ir 5 skirtingų tipų pusiausvyros išlaikymo 
lentų: balansavimo kalno, uolų, apskritimų ir kt. 
Pagrindas pagamintas iš tvirtos faneros, iš viršaus 
padengtas užpildu iš putų.
Rinkinio matmenys: 100 x 66 x 42 cm.

Rinkinys estafetėms, fizinėms veikloms:
• Idealiai tinka mankštoms
• Įvairios išdėstymo galimybės
• Galima naudoti patalpose ir lauke
• Paprastai, greitai ir saugiai krepšiu pernešamas rinkinys

Žaidimas - vilkelis yra puiki priemonė žaidimo metu atlikti atsipalaidavimo ir savimonės pratimus. 
Keičiami diskai leidžia išbandyti įvairias technikas ir žaidimus, skirtus vaikų psichinei ir fizinei sveikatai 
gerinti. Pridedamas papildomas skaitmeninis turinys.
36 “mindfulness” veiklos, pagrįstos gamta, kultūra, gyvūnais, įpročiais ir kasdienėmis situacijomis. Yra 
keturios pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsipalaidavimas, joga ir meditacija.
“MindfulKids” skaitmeninėje bibliotekoje esantys žaidimai pagrįsti naujausiomis tendencijomis ir 
metodikomis, susijusiomis su ankstyvos vaikystės “maindfulness”.
Išnaudokite platformoje esančių nemokamų žaidimų potencialą ir patirtį su daugybe fizinių, 
skaitmeninių ir interaktyvių sprendimų.
Rinkinyje: 

• Vilkelis (aukštis: 50 cm., skersmuo: 40 cm.)
• 6 plastikiniai diskai

Keliaukite Saulės sistema naudodami šį storų guminių neslystančių kilimėlių rinkinį. Išdėstykite 
planetas ir leiskite vaikams pereiti nuo vienos prie kitos, tyrinėti ir aptarti kosmoso paslaptis. Žaidimų 
lauke metu susipažįstama su gamtos mokslu bei kosmosu, lavinama bendroji motorika. Rinkinys 
pagamintas iš natūralaus kaučiuko ir mikropluošto.
Rinkinyje 10 vnt.: 8 planetos, Mėnulis ir Saulė - Saulės sistemos elementai.
Matmenys: didžiausio kilimėlio matmenys ~ 81 x 47 cm, mažiausio - 9 cm skersmens.
Kiekvienas kilimėlis yra pažymėtas planetos pavadinimu.
Galimi užsakymai nuo: 2021 metų gegužės mėn. 

EA-W-51  |  649.60 €

50691B  |  172.70 €

31898M  |  86.50 €

EA-FF-827  |  130.00 €

Nuo 3 
metų

Nuo 2 
metų

2 - 7 
metai

Nauja!



1716

PRIEMONĖS STEAM LABORATORIJAI

Tai puikus žaidimas, skatinantis vaikų aktyvumą. 
Rinkinyje: 

• Veiksmų vadovas
• 25 penkių spalvų apskriti putų kilimėliai
• 3 pripučiami kubai (12 cm.)

Žaidimo eiga: vaikai pasirenka po kilimėlį, meta 
vieną kubą pratimo nustatymui ir antrą kubą – 
pratimo skaičiaus atlikimui. Trečiasis kubas yra 
su kilimėlių spalvomis. Išmetus trečiąjį kubą, 
nustatoma, kuris vaikas turės atlikti pratimus.

Žaidimas „Pasiruošk,  
mesk ir pradėk“
LER1883  |  55.81 €

Žaidimas „Sužvejok žuveles nuo 1 iki 30“

Žaidimą sudaro: 30 žuvelių su skaičiais nuo 1 iki 30, 2 meškerės.
Pakuotės matmenys: 56 x 15 x 8 cm. Svoris: 0,57 kg

• Žaidimas tinka žaisti patalpoje ir lauke
• Kompaktiškos žuvelės gali būti dedamos ant stalo, smėlyje ar vandenyje. Tai smagi ankstyvoji 

matematika!
• Vaikai žvejoja žuveles su kabliukais ant meškerių
• Lavina smulkiąją motoriką, akies – rankos koordinaciją ir skaičiavimą nuo 1 iki 30
• 30 spalvingų žuvelių su skaičiais ir dvi meškerės
• Tinklinis maišelis žuvelėms sudėti
• Žuvelės pagamintos iš patvaraus termoplastiko, žuvelės ilgis – 10 cm. Meškerių ilgis – 51 cm.

EA-43  |  57.40 €

4 - 10 
metai

Nuo 2 
metų

Nuo 5 
metų

Magnetinis laikrodis su  
rodyklėmis

Demonstraciją naudojant didžiulį laikrodį 
ant lentos puikiai galės stebėti visa klasė! 
Reguliuojamos patvarios plastikinės rodyklės 
skirtos tiksliam laiko nustatymui. Mokantis 
galima lengvai nuimti bet kurią magnetinę 
detalę su skaičiumi, rašyti valandas ant lentos 
paprastais ar romėniškais skaičiais. 
Minučių rodyklės matmenys: 6 cm x 28 cm.

LER2984  |  38.90 €

Laikmatis gali skaičiuoti laiką pirmyn ir atgal 
iki 99 min 59 sek. Garsinis signlas girdimas, kai 
pasibaigia laiko skaičiavimas.
Integruotas dvigubas maitinimo šaltis: baterija 
+ saulės energija pakraunama. Didelis mygtukai 
patogūs naudojimui. Laikmačiai gali būti 
naudojami, kur reikalingas laiko skaičiavimas: 
užduotims atlikti, moksliniams eksperimentams, 
žaidimams, laiko matavimams ir t.t. 
Matmenys: korpusas 65 x 65 x 13 mm, ekranas 
53 x 25mm.
*Laikmačio spalva parenkama atsitiktinai.

Laikmatis
92079C  |  37.80 €

Magnetinė saulės sistema
Mokomasis rinkinys „Saulės 
sistema“

Spalvingos, realistiškos magnetinės planetos 
prikaustys mokinių dėmesį studijuojant 
saulės sistemą. 
Rinkinyje: aštuonios planetos, Plutonas 
(nykštukinė planeta), Saulė, Mėnulis, 
asteroidų žiedas ir naudojimo vadovas. 
Didžiausios dalies (Saulė) skersmuo: 25 cm.

Mokomasis rinkinys, skirtas vaikus 
supažindinti su saulės sistema, skirtingomis 
planetomis.
Rinkinyje: 11 pripučiamų dangaus kūnų, 
pamokų pasiūlymai, pūtimo pompa.

LER6040  |  32.80 €

566130  |  87.60 €
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Didinamųjų stiklų ir 
rankinių lęšių rinkinys

Pažangus laikrodžių 
rinkinys klasei

Su šiuo rinkiniu vaikai galės geriau suprasti pasaulį, 
stebėdami augalus ir gyvūnus ar kitus jiems 
įdomius objektus. Rinkinys tinkamas stebėjimams 
tiek lauke, tiek viduje. Didinimo indeliuose yra 0,5 
cm matavimo tinklelis.
Rinkinyje: 35 vnt. įvairaus dydžio optiniai akriliniai 
lęšiai ir indeliai su didinamaisiais stiklais:

• 24 x 35 mm rankiniai didinamieji stiklai, 
didinantys objektus 5 kartus

• 5 x 50 mm dvigubi rankiniai didinamieji stiklai, 
didinantys objektus 4 ir 6 kartus

• 2 x 63 mm rankiniai didinamieji stiklai,  
didinantys objektus 3,5 karto

• 4 x 70 mm vabzdžių stebėjimo indeliai su 
didinamuoju stiklu, didinančiu objektus 3,5 
karto

Šis pažangus laikrodžių rinkinys puikiai tinka 
individualiai mokyti laiko koncepcijų visą klasę, nes 
rinkinį sudaro magnetinis demonstracinis skaičių 
laikrodis ir 24 atskiri laikrodžiai. Naudojant šį rinkinį 
vaikai mokomi apskaičiuoti laiko intervalus ir spręsti 
praėjusio laiko klausimus. Trys skirtingi laik-rodžių 
dizainai moko vaikus pažinti laikrodžius, kuriuos 
mato realiame pasaulyje. Laikrodžių rinkinys klasei 
puikiai tinka vaikus mokyti pažangių pasakojimų 
apie laiką modeliuojant laikrodžius savo mokymosi 
vietoje. 
Magnetinio laikrodžio matmenys: 36 cm x 33 cm. 
Vieno atskiro laikrodžio skersmuo yra apie 11,5 cm. 
Rinkinyje: 1 magnetinis demonstracinis skaičių 
laikrodis, 24 atskiri laikrodžiai ir naudotojo vadovas 
skirtingomis kalbomis.

61084C  |  63.60 € 93412LR  |  434.80 €

Didinamieji indai

Stebėjimo indų rinkinys su didinamuoju 
ryškios spalvos dangteliu. Idealiai tinka 
gamtos ištekliams tirti. 60 mm skersmens 
objektyvas su 3 kartų padidinimu.
Ugdymo sritys:

• Pasaulio supratimas - stebėjimas
• Asmeninis tobulėjimas - 

bendradarbiavimas
• Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai

2018 m. konkurso ,,Teach early Years” 
finalistas. Jaunojo tyrėjo kategorija.
Specifikacija: dydis: 60 x dia. 80 mm. 
Objektyvo dia. 60 mm.

61094C  |  31.90 €

Nuo 3
metų

Šis magnetinis demonstracinis laikrodis puikiai tinka vaikus mokyti laiko suvokimo. Magnetai leidžia 
laikrodį lengvai pritvirtinti prie magnetinės lentos. Nuimamos laikrodžio juostelės naudojamos norint 
parodyti vaikams kaip apskaičiuoti laiko intervalus ir spręsti praėjusio laiko klausimus. Trys skirtingi 
laikrodžių stiliai moko vaikus pažinti laikrodžius, kuriuos mato realiame pasaulyje. Dėl magnetų laikrodį 
lengva pritvirtinti prie magnetinės lentos. 
Magnetinio demonstracinio laikrodžio matmenys: apie 36 cm x 33 cm.
Rinkinyje: magnetinis demonstracinis laikrodis ir veiklos vadovas skirtingomis kalbomis.

7 - 11 
metai

7 - 11 
metai

Nauja!

Nauja!

Didelis magnetinis demonstracinis laikrodis
93411LR  |  68.90 €
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Skirtas oro temperatūrai matuoti 
tiek viduje, tiek lauke.  Temperatūrų 
stebėjimas lavina vaikų matematinius 
ir pasaulio pažinimo įgūdžius. 
Termometras išdidintas, saugus 
naudoti net patiems mažiausiems.
Matavimo diapazonas: -30° iki +50° C. 
Matmenys:  38 cm.

Žiūronai „Special“

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

1010/G  |  18.90 €

Nuo 5 
metų

Didinamųjų lęšių rinkinys  6 vnt.

Dinamometrų rinkinys  6 vnt.
Ryškių spalvų rankiniai didintuvai, puikiai tinka 
tyrinėti vabzdžius, lapus ir raštus gamtoje.
Rinkinyje: 60 mm skersmens lęšis su 3x 
padidinimu.
Ugdymo sritys:
• Pasaulio supratimas - stebėjimas
• Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas
• Komunikacija ir kalbinė raiška
Matmenys: L162 x H16 x Dia.80mm.

Rinkinį sudaro: 6 vnt. 250g, 500g, 1Kg, 2kg, 
3kg ir 5kg matavimo ribos.  
Šie 6 dinamometrai / jėgos matuokliai yra 
kalibruojami gramais vienoje pusėje, o 
Niutonais - kitoje. 

Priemonių komplektą, skirtą gamtos 
stebėjimui ir tyrinėjimui sudaro trijų angų 
talpa su didinamuoju stiklu Triple Bug Viewer, 
mikroskopas Zoom ir didinamasis stiklas Mega.
Spalvos: geltona, žalia
Matmenys: 32 x 22,5 x 7,5 cm

61096C  |  23.90 €

83036C  |  29.20 €

Nuo 3 
metų

Komplektas „K- Discovery“ 
trijų angų talpa su didinamuoju 
stiklu/ mikroskopas / 
didinamasis stiklas

8093  |  45.21 €

Nuo 3 
metų

Nuo 6
metų

Svertai „Skaičių balansas“

Atstumų matavimo 
ratas

Termometras

Priemonė skirta pirmajai pažinčiai su sverto 
veikimo principais.

Rinkinyje: 20 vnt. po 10 g svarelių.

Matmenys: 655 x 210 mm.

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

53889C  |  21.40 €

70025C  |  36.70 €

90093C  |  8.00 €
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Nuo 5 
metų

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

8099  |  46.60 €

Rinkinys „Laukiniai ir naminiai 
gyvūnai“ 30 dalių

Didelis skirtingų rūšių gyvūnų rinkinys 
pagamintas iš labai atsparaus, aukštos 
kokybės plastiko. Žaidimas motyvuoja vaikų 
susidomėjimą ir mokymasi apie gyvūnijos 
pasaulį. Išsamus didaktinis vadovas mokytojams 
su pritaikymu mokiniams. Pridedamas 
lankstinukas apie gyvūnų mitybos ypatumus, 
aplinką, kurioje jie gyvena ir kt.
Lavinami įgūdžiai: atradimai ir tyrinėjimai, 
smulkioji motorika, vaizduotės ir vaidmenų 
žaidimai, pasakojimų kūryba.

25140M  |  123.50 €

3 - 9
metai

Talpa su didinamuoju 
stiklu “Bug Viewer”

Talpa su dvigubu didinamuoju 
stiklu ir oro angomis sudaro 
galimybę stebėti gyvus vabzdžius. 
Talpą taip pat galima naudoti: 

• Gėlėms
• Lapams
• Monetoms ar kitiems 

smulkiems objektams

8020  |  5.30 €

Nuo 5 
metų

Trijų angų talpa su didinamuoju  
stiklu ,,Triple Bug Viewer T”

Optinė stebėjimo priemonė su trimis angomis – viršutine, 
šonine ir apatine. Talpa permatoma, pristatoma kartu su 
pincetu.
Rinkinį sudaro:

• Optika – 5 elementai
• Didžiojo lęšio skersmuo – 45 mm
• Mažojo lęšio skersmuo – 32 mm
• Didinimas – nuo 2 iki 4 kartų
• Veidrodžiai pagaminti iš nedūžtančios medžiagos

Spalvos: atsitiktinė tvarka viena iš spalvų: raudona, mėlyna, 
žalia, geltona.
Matmenys: 7 x 8,5 x 13,5 cm

8030/T  |  12.71 €

Nuo 5
metų

Talpa su didinamuoju stiklu  
,,Super Bug Viewer”

Talpa su dvigubu didinamuoju stiklu ir keičiamos 
krypties (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. 

8040  |  12.71 €

Nuo 5 
metų
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Rinkinį sudaro: 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 - 3 vnt.
• 1010/G -Žiūronai Special, 40 mm objektyvo 

skersmuo, žali - 3 vnt.
Galimos kitos komplektacijos. Teirautis atskirai.

Rinkinys klasei „Gamtos 
tyrinėjimo priemonių lentynėlė” 
119 vnt. priemonių
DN2010/01  |  968.00 €

Gamtos tyrinėjimo rinkinys, skirtas nedideliems 
gyvūnams: vabzdžiams, varliagyviams, drugiams 
stebėti.
Rinkinyje: ventiliuojamas 30 cm aukščio plastikinis 
indas, turintis padidinimo stiklą dangtyje, padidinimo 
stiklas, sietelis su dviejų dalių rankena, pincetas.

Nuo 3 
metų

Gamtos tyrinėjimo rinkinys
61010C  |  31.90 €

„Tai fantastiškas diskusijų apie savybes, panašumus, skirtumus ir buveines plėtojimas“ – Teach Early 
Years awards (ankstyvojo ugdymo apdovanojimai), 2019 m.
Tvirtas medinių kaladėlių rinkinys su spalvotais vabzdžių, šliužų ir drugių paveikslėliais iš abiejų 
pusių. Puikiai tinka naudoti vaikams tiriant vabzdžių elgseną, mitybos grandinę, jų metamorfozes ir 
gyvenamąją aplinką.  

Medinių kaladėlių rinkinys ,,Vabzdžiai, šliužai ir drugiai”
73410C  |  72.70 €

Nuo 1 
metų

Nešiojamas vabzdžių namelis – tai 
priemonė, skirta gyvų būtybių stebėjimui 
ir tyrinėjimui. Su vėdinimu ir užraktu.
Matmenys: namelio ilgis - 190 mm.

Nešiojamas vabzdžių 
namelis
61020C  |  12.10 €

Nuo 6
metų

Kompasas Kabinamas, 100mm

Tvirtas plastikinis kompasas su dirželiu, 100mm 
skersmens. Pažymėta 8 kryptys ir 360 laipsnių skalė. 
Kompaso dydis leis vaizdžiai paaiškinti veikimo 
principą didesnei vaikų grupei.

50269C  |  9.99 €
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Laboratorinis rinkinys 
„Magnetinė jėga“

Magnetinė sekos  
kirmėlytė nuo 1 iki 20

Šis įdomus STEAM laboratorinis rinkinys skatina 
mokytis gamtos mokslų eksperimentuojant 
ir sužinant apie magnetinę jėgą bandymų 
namuose būdu.

• Laboratorinės rinkinio priemonės suteikia 
patirties, kuri skatina smalsumą, priežasčių 
ir pasekmių ieškojimą tyrinėjant magnetinį 
mokslą

• Taip pat rinkinys supažindina vaikus 
su tokiomis STEAM disciplinomis kaip 
elektrotechnika, medicinos technika ir 
dalelių fizika

• Vaikai supažindinami su sąvokomis, 
laboratoriniais įrankiais ir terminologija, 
naudojama tikrose laboratorijose

Magnetinių detalių pagalba sukurkite 
savo skaičiukų kirmėlytę mokydamiesi 
skaičiuoti  nuo 1 iki 20. Rinkinyje ryškių 
spalvų 20 detalių, pažymėtų 1–20, ir 
4 kirmėlytės galvutės. Vienoje detalių 
pusėje yra skaičiai, o kitoje pusėje - 
tuščia, kad mokytojas galėtų paslėpti 
numerį, kurį vaikas vėliau galėtų 
atpažinti.
Galvos dydis: 5 cm (iki antenų viršaus).
Kūno segmento dydis: 3,3 cm ilgio.

90740LR  |  57.40 €

EA-61  |  57.44 €

8 - 12
metai

Peržiūrėkite bet ką iki 8 kartų padidindami! Šį 
darbinį mikroskopą specialiai ikimokyklinukams 
sukūrė mokslininkė ir dviejų vaikų mama.

• Dviejų ypač didelių okuliarų dėka nereikia 
užmerkti vienos akies

• Nereikia skaidrių
• Ryški LED lemputė su lengvu mygtuko 

paspaudimu apšviečia detales
Reikia 3 AAA tipo baterijų,  
kurių nėra pakuotėje.

Mano pirmasis  
mikroskopas „GeoSafari® Jr“
EI-5112  |  33.50 €

3 - 7 
metai

Nauja!

Nuo 8 
metų

Preparatų rinkinys, skirtas skirtingų 
medžiagų stebėjimui per mikroskopą.
Mėginių temos: maistas ir gėrimai, 
Sintetiniai ir natūralūs pluoštai, gyvūnų 
ląstelės, augalų ir vitaminų ląstelės, 
medicina, krakmolas ir kt.
Rinkinyje: 12 stebėjimui skirtų skaidrių, 
kuriose yra po 3 skirtingus preparatų 
pavyzdžius.

Preparatų rinkinys
61047C  |  13.70 €

Rankinis mikroskopas 
(20x ir 40x optinis didinimas)

Tvirtas ir paprastas kišeninis mikroskopas su 
apšvietimu, kurį galima naudoti stebėjimui viduje 
ar lauke. 

61002C  |  14.40 €

Nuo 8 
metų

Nuo 1 
metų
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Pipetės su stoveliu  6 pipetės ir stovas

Pipetės skirtos mažoms rankytėms, kurios idealiai pagamintos lavinti 
smulkiąją motoriką mokantis gamtos mokslų.

LER2779  |  23.40 €

Susuktų pipečių rinkinys  4 vnt.

Susuktos skysčio pipetės idealiai tinka lavinant rankų jėgą 
ir smulkiąją motoriką. Puikiai tinka įvairioms veikloms: prie 
vandens stalo, moksliniams tyrimams, kūrybiniams žaidimams.
Kiekvienoje pipetėje yra minkštas, patvarus bumbulas ir 
permatomas vamzdelis. Pridedamas patogus laikymo kibiriukas.
Spalvos: oranžinė ir mėlyna bei violetinė ir žalia.
Matmenys: 15 cm.

LER3963  |  19.80 €

Moksliniams tyrinėjimams ir rūšiavimo veikloms.
• Ergonomiškomis savybėmis pasižyminčios 

pincetų rankenos
• Lavina smulkiąją motoriką
• Patvarūs pincetai su daugkartinio uždarymo 

indu
Rinkinį sudaro: 12 vnt. 6 skirtingų ryškių spalvų 
pincetų
Pinceto dydis: 15 cm

Stambių pincetų rinkinys  12 vnt.
LER1963  |  19.70 €

4 - 7 
metai

Naudodami šiuos didelio dydžio 
pincetus, tinkančius net patiems 
mažiausiems, vaikai lavins savo 
motorinius, skaičiavimo ir rūšiavimo, 
spalvų pažinimo įgūdžius.
Rinkinyje: 12 vienetų šešių spalvų 
didelio dydžio pincetai.

Pincetų rinkinys
75088C  |  17.50 €

Nuo 2
metų

Kaušelių rinkinys  6 vnt.

Rinkinys „Smėlis ir vanduo”

Vandens pipetės  3 vnt.

Ryškių spalvų kaušeliai su skaidriomis dalimis 
ir žirklės formos rankenėlėmis skirti saugiai 
užfiksuoti, laikyti ir tirti vabzdžius ar augalus.
Ugdymo sritys: Pasaulio suvokimas - stebėjimas; 
Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas; 
Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai.
Matmenys: 180 x 50 x 35 mm. 

Keturios naujos smėlio ir vandens žaidimo 
priemonės padeda vaikams smagiai ugdyti 
smulkiosios motorikos įgūdžius.
Komplekte yra: išspaudžiamas buteliukas, 
suktukas, banguotas lašintuvas ir skuteris, 
tinkamas mažoms rankutėms.
Kiekvienas įrankis interaktyvaus žaidimo metu 
stiprina rankų raumenis ir koordinaciją.
Tvirtos plastikinės konstrukcijos žaislai yra 
pakankamai tvirti kelionėms į paplūdimį, vonią ar 
žaisti ant vandens stalo.

Sukurtos pipetės mažiems vaikams 
su minkštu išspaustu rutuliuku ir 
ypač patvarios ilgai trunkančioms 
pramogoms.  
Matmenys: 35mm x 225mm.

61092C  |  16.00 €

LER5559  |  21.30 €

72242C  |  3.19 €

Nuo 3
metų

Nuo 3
metų

Nauja!
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Laboratorinis chalatas  
ir akiniai

Vaikai gali įsijausti ir atrodyti kaip 
mokslininkai, kai jie vykdo tiriamąją 
veiklą.
Komplaktą sudaro: žaislų laboratorijos 
stiliaus akiniai, poliesterio/medvilnės 
mišinio chalatas.
Akiniai atitinka didelio atsparumo ANSI 
Z87.1 saugos standartų reikalavimus 
ir neturėtų būti laikomi apsaugine 
priemone.

LSP2761-UKM  |  28.70 €

3 - 6
metai

Laboratorinis rinkinys „Vanduo“ yra įdomus būdas 
įtraukti jaunuosius mokslininkus mokytis apie 
vandens mokslą atliekant smagius praktinius 
eksperimentus namuose. Šį vaikams skirtą mokslo 
rinkinį sudaro visos priemonės, reikalingomis 24 
lengviems, linksmiems eksperimentams atlikti 
ir vadovas, kuriame supažindinama su vandeniu 
susijusiomis profesijomis. 
Vaikai geriausiai mokosi dirbdami, todėl rinkinys 
puikiai tinka mokytis gamtos mokslų, atliekant 
praktinius tyrimus ir eksperimentus.  

8 - 12 
metai

Laboratorinis rinkinys „Vanduo“
93414LR  |  40.99 €

Nauja!

Sudominkite vaikus šiuo mokslo rinkiniu, kuris supažindina jaunus chemikus su rūgštimis ir bazėmis, tiria 
pH ir sukelia chemines reakcijas. 
Rinkinyje yra visos priemonės, reikalingos eksperimentams atlikti namų laboratorijoje, o laboratorijos 
vadove pateikiami įdomūs faktai, supažindinama su chemija susijusiomis profesijomis, tokiomis kaip 
vaistininkas, chemijos inžinierius. Naudotojo vadovas supažindina vaikus su Steam profesijomis, 
pateikiamos kiekvieno eksperimento instrukcijos, vaikai sužino apie savo potyrius ir mokslinę jų reikšmę.
Reikalinga suaugusiųjų priežiūra. 
Galimi užsakymai nuo: 2021 m. balandžio mėn. 28 d.

Laboratorinis 
rinkinys 
pradedantiesiems 
„Chemija“

93425LR  |  49.20 €

8 - 12 
metai

Nauja!

Pakuotėje yra 10 plastikinių indelių su skylėtais 
dangteliais. Priemonė idealiai tinka dėti kvapius 
ingredientus, kad paskatintų tyrinėjimą naudojant 
kvapo pojūtį.
Mokymosi/palaikymo sritims:

• Asmeninis tobulėjimas - jutiminis
• Bendravimas ir kalba - vaizdinė kalba

Matmenys: 80 x 40 mm. Pakuotėje: 10 vnt.. 

Rinkinys uoslės ugdymui
50301C  |  6.59 €

Žaisdami su šiuo rinkiniu vaikai lavins 
matavimo, bendradarbiavimo ir 
argumentavimo įgūdžius.
Rinkinyje: 7 skaidrūs skysčiams skirti 
50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 
500 ml ir 1000 ml plastikiniai indai. 

Laboratorinių indų rinkinys
52082C  |  8.91 €

Nuo 3 
metų

Mėgintuvėlių rinkinys su stoveliu  6 vnt.

Dideli, patvarūs mėgintuvėliai skatina eksperimentais 
pagrįstą tyrimą ir praktinį stebėjimą. Plastikiniai 
mėgintuvėliai yra saugūs esant -10 - +90 C° temperatūrai, 
su gradavimo ženklais (25, 50, 75 ir 100 ml). 
Komplekte yra: 6 mėgintuvėliai, su skir-tingų spalvų 
dangteliais (eksperimentams stebėti), tvirtas laikiklis. 
Plaunamas rankomis. 
Matmenys: 15 cm x skersmuo 3,8 cm. 

LER2788  |  23.40 €

Nauja!

Nuo 3 
metų

Skirtingų cilindrų rinkinys

Permatomos talpos: 10 ml, 
25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 
ml, 500 ml ir 1000 ml skirtos 
skysčiams laikyti. Pagaminta iš 
autoklavuojamo polipropileno.
Tinka gamtos pažinimo 
tyrinėjimuose, kiekio suvokimo, 
skaičiavimo gebėjimų ugdyme.

52703C  |  36.70 €
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Torso modelis
03011C  |  111.20 €

11 dalių torso modelis ant stovelio. Komplekte yra kopijuojamas 
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”)
Matmenys: 500 x 190 x 130 mm.

Nuo 8 
metų

Dvipusis magnetinis žmogaus kūnas
LER6044  |  37.80 €

Dvigubas mokymasis – skeleto 
sistema vienoje pusėje ir 
pagrindinės organų bei raumenų 
grupės kitoje pusėje! Realios ir 
išsamios dalys, kurias sujungus 
gaunamas 90 cm aukščio kūnas. 
Puikiai tinka demonstracijoms visai 
klasei arba naudojimui mažomis 
grupėmis. 
Naudojimo vadovas su 
diagramomis. 
Rinkinį sudaro: 17 dalių.

Skysčių matavimo rinkinys

Žaisdami su šiuo rinkiniu vaikai lavins matavimo, 
bendradarbiavimo ir argumentavimo įgūdžius.
Rinkinyje: 

• 5 vienetai 50 ml – 3 l talpos užsukami buteliai
• 3 ąsočiai
• 5 puodeliai
• 6 šaukštai

53967C  |  42.80 €

Nuo 3 
metų

Matavimo indeliai yra smagus 3D būdas padėti 
vaikams mokytis apie trupmenas, tūrį ir talpą. 
Šį 4 patvarių matavimo indelių rinkinį sudaro 
pilnos, pusės, trečdalio ir ketvirtadalio dalys. 
Kiekviena dalis yra su spalvotu pagrindu, kuris 
padeda vaikams nustatyti santykį ir skaidria 
puse, kad vaikai galėtų matyti vidų užpildę formą 
vandeniu, ryžiais ar kitomis medžiagomis. Šis 
spalvingas 4 indelių rinkinys puikiai tinka 3D 
praktiniam mokymui apie trupmenas, tūrį ir 
talpą. 
Pilnos dalies puodelio skersmuo: 9 cm. 
Rinkinyje: 4 skirtingų spalvų indeliai.

5 plastikiniai matavimo kaušeliai: 
• 1 x 29,5 ml
• 1 x 59 ml
• 1 x 79 ml
• 1 x 118 ml
• 1 x 236 ml

3 - 7  
metai

Matavimo indelių rinkinys

Matavimo kaušelių rinkinys

Atraskite chemijos ir mokslo stebuklus 
naudodami tikrą laboratorijoms skirtą įrangą 
specialiai sukurtą vaikams.
Rinkinyje: 

• Stiklinės
• Didinamasis stiklas
• Piltuvas
• Pipetė, pincetai
• Kolba
• Laboratorinio stiliaus akiniai
• Dideli ir maži mėgintuvėliai su dangteliais ir 

stovais
• Veiklos vadovas ir 10 veiklos kortelių

Nuo 3 
metų

Jaunojo mokslininko rinkinys
LSP2784-UK  |  47.11 €

93439LR  |  16.40 €

53873C  |  4.30 €

Nauja!
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Balansinių svarstyklių rinkinys

Šis keturių balansinių svarstyklių 
komplektas idealiai tinkamas tirti 
svorio matavimu, tūriui, palyginimams 
ir lygsvarai. 
Skirtas šiuolaikinei klasei. Mokytojams 
ir studentams juos lengva surinkti ir 
išardyti atlikus 3 greitus žingsnius, 
o komponentai susisuka, kad būtų 
galima kompaktiškai ir tvarkingai 
laikyti.

93405LR  |  123.11 €
Nauja!

Nuo 3
metų

75104C

53879C

Šių plastikinių svarstyklių svareliai – du 
kibirėliai, į kuriuos vaikams bus paprasta 
įpilti skysčio ar birių bei kietų medžiagų. 
Kibirėliai talpina iki 500 ml (mažesnių 
svarstyklių) arba iki 1000 ml (didesnių 
svarstyklių), yra sugraduoti, todėl lengva 
matuoti.
Matmenys: mažesnės - 395 x 145 mm, 
didesnės - 470 x 130 x 170 mm.

Su šiomis balansinėmis svarstyklėmis  
tyrinėjami svoriai, palyginimai ir lygsvara. 
Lengvai naudojamos, trimis paprastais žingsniais 
surenkamos svarstyklės puikiai tinka naudoti 
klasėje. Vaikams tyrinėjant svorius, matus ir 
tūrius, 500 ml talpos svarstyklių indeliai gali būti 
užpildomi skysčiais arba kietomis medžiagomis. 
Lygsvaros ratukas naudojamas mokant apie 
sunkesnio, lengvesnio ir lygaus sąvokas. 
Nenaudojant svarstyklės lengvai išardomos ir 
patogiai laikomos. 
Surinktų svarstyklių matmenys: 45 cm x 15 cm x 
25 cm. 
Išardytų svarstyklių matmenys: 40 cm x 15 cm x 
11 cm. 
Indo skersmuo: 14,5 cm. 
Rinkinyje: balansinės svarstyklės, 2 indeliai ir 
naudotojo vadovas.

Svarstyklės „Balansuojantys 
kibirėliai“

Balansinės svarstyklės

75104C (didesnės)  |  27.10 €
53879C (mažesnės)  |  17.50 €

93404LR  |  32.80 €

Svarstyklės su 
įmontuojamais kibirėliais

Šis keturių svarstyklių komplektas idealiai 
tinkamas tirti svorio matavimu, tūriui, 
palyginimams ir lygsvarai. 

Skirtas šiuolaikinei klasei. Mokytojams ir 
studentams juos lengva surinkti ir išardyti atlikus 
3 greitus žingsnius, o komponentai susisuka, kad 
būtų galima kompaktiškai ir tvarkingai laikyti.

93403LR  |  123.11 €

Nauja!

3 - 7  
metai

Nauja!

Svarstyklės su įmontuojamais kibirėliais

Su šiomis svarstyklėmis su įmontuojamais kibirėliais tyrinėjami 
svoriai, palyginimai ir lygsvara. Svarstyklės pagamintos iš 
patvaraus plastiko, su dėklu, kuriame tvarkingai laikomos. 
Svarstyklės surenkamos dviem lengvais veiksmais, o 500 ml 
talpos indai tinka skystoms ir kietoms medžiagoms. Svarstyklės 
pagamintos iš patvaraus plastiko, su dėklu, kuriame tvarkingai 
laikomos. Skirtingomis kalbomis pateikiame vadove rasite 
smagių mokymosi idėjų. 
Surinktų svarstyklių matmenys: 14 cm x 15 cm x 36 cm.

93402LR  |  32.80 €

3 - 7  
metai

Nauja!
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Nuo 3 
metų

Magnetinio lauko tyrinėjimo rinkinys

Baltas rėmas su skaidriu langeliu, kuriame yra geležies 
dalelių vandens pagrindu pagamintame tirpale, 
rodančiame magnetinio lauko modeliavimą, linijas.
Priartinus magnetą, viduje esančios geležies dalelės šiek 
tiek įmagnetėja, todėl traukia viena kitą ir susitelkia į 
linijas, rodančias magnetinio lauko modelius.
Pridedama porą mažų ferito blokelių magnetų ir 
porą plastikinių korpusinių juostinių magnetų bei 
lankstinukas mokytojams.

50143C  |  48.10 €

Pajuskite didžiausią traukos jėgą 
naudodamiesi šia nuostabia Super 
magnetų pora. Tvirtų, spalvotų 
(raudonas - šiaurės, mėlynass - pietų) 
magnetų pora  leidžia vaikams saugiai 
pajusti neodimio jėgą - šiuo metu 
stipriausią pasaulyje magnetą!
Matmenys: 60mm. 

Super magnetai
50209C  |  24.60 €

Magnetizmo rinkinys  119 dalių

Kurkite su magnetais! Su šiuo 119-kos dalių rinkiniu kiekvienas įgaus praktinės patirties! Į rinkinį įeina 
viskas, ko reikia norint paskatinti vaikus eksperimentuoti ir kurti su magnetais. 
Rinkinyje: 100 magnetų, 5 magnetiniai kamuoliukai, 7 magnetinės lazdelės, 2 metalinės magnetinės 
juostelės, 2 metaliniai magnetiniai žiedai, 2 magnetinės mini pasagos, 1 didelė magne-tinė plastiko 
pasaga, naudotojo vadovas, dėžė. 
Didelės magnetinės pasagos matmenys: 12 cm x 11,4 cm
Magnetinių lazdelių ilgis: 19,7 cm. 

LER2064  |  50.90 €

5 - 10 
metai

Nauja!

Nuo 3 
metų

Magnetinių lazdelių ir žetonų 
rinkinys

Komplektas iš 2 magnetinių lazdelių ir 100 
spalvotų žetonų, idealiai tinkančių pradiniam 
ugdymui. Lazdelių spalvos gali skirtis negu 
parodyta nuotraukoje.
Ugdymo sirtys:

• Pasaulio pažinimas – magnetizmas; spalva
• Matematika - skaičiavimas ir rūšiavimas
• Motoriniai įgūdžiai

Rinkinyje: 2 lazdelės, kurių ilgis 190 mm, 100 
žetonų, kurių skersmuo 20 mm. 

50012C  |  17.50 €

Magnetinių medžiagų  
bandymo rinkinys

20 magnetinių ir nemagnetinių objektų; tvarkingai 
užantspauduoti skaidriuose plastikiniuose 
induose su 2 magnetinėmis lazdelėmis 
magnetizmo patikrinimui. Tinka individualiam ir 
grupiniam darbui, tiekiamas tvirtame dėkle.
Rinkinyje: jūros kriauklės, medis, plastikiniai 
karoliukai, poveržlės, stygos, kreida, putplastis, 
sąvaržėlės, žalvariniai varžtai, audinys, popierius, 
smeigtukai, akmenukai, aliuminio folija, 
polistirenas, plunksnos, vario spaustukai, vinys, 
nerūdijantis plienas ir ryžiai. 
Matmenys: 220 x 330 x 50mm.

50241C  |  42.80 €

Nuo 3 
metų

Strypiniai magnetai  2 vnt.

Magnetai, padengti plastiku. Raudona 
magneto spalva žymi pietus, mėlyna – šiaurę.
Matmenys: 80 x 22 x 10 mm.

50028C  |  9.60 €
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Sukelkime šiek tiek triukšmo ir sužinokime daugiau 
apie garsą ir muziką. Šis įdomus STEM veiklos rinkinys 
moko vaikus apie mokslą, muzikos ir garso sąvokas, 
tokias kaip garsas, vibracija ir akustika. 36 puslapių 
iliustruotas aprašas lydi vaikus į tiriamąjį muzikos nuotykį, 
o mažieji muzikantai gali susikurti savo ryškiaspalvius, vaikams 
pritaikytus instrumentus.
Padeda vaikams lavinti smulkiąją motoriką, koordinaciją, problemų 
sprendimo įgūdžius, stebėjimo ir palyginimo įgūdžius.
Rnkinyje esančiomis priemonėmis sukursite tris instrumentus: skudučius, būgną ir gitarėlę (dėžutės 
formos).
Priemonės yra lengvos ir tinkamos mažoms rankytėms.
Būgno matmenys: 4 cm x 19 cm.

Rinkinys ,,Muzikos 
instrumentų kūrėjo 
laboratorija”

92393LR  |  53.30 €

5 - 9 
metai

Rinkinyje yra 10 mušamųjų instrumentų, kurie pateikti 
plastikiniame dėkle. 
Rinkinyje: 2 vnt marakų ir kastantų, tamburinas, trikampis, 
spragilas, 2 vnt. klavišų, ritmo barškutis, vieno tono guiras, 
pora pirštų lėkščių, medinis tarškutis ir 13 varpelių lazda.
Rinkinyje: 10 vnt. instrumentų.

Nuo 5
metų

Mušamųjų instrumentų rinkinys 
85101C  |  46.71 €

Naudinga sritims:
• Muzika ir šokis (kūrybinė veikla)
• Garso atpažinimas
• Fizinis aktyvumas
• Bendradarbiavimas

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.

Plastikinio labirinto matmenys: 28 cm x 21.5 cm x 1cm

STEAM magnetinį rinkinį sudaro:
• 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
• Magnetinių žiedų ir plokštelių teigiami ir neigiami 

poliai užkoduoti spalvomis

STEAM Magnetinis  
veiklos rinkinys
LER2833  |  45.90 €

Šis rinkinys sukurtas siekiant paskatinti 
pradinukų domėjimąsi mokslu, 
technologijomis, matematika bei lavinti 
žingeidumą nuo ankstyvojo amžiaus. Veiklos 
rinkinys užtikrina STEAM ugdymą vaikams.

5 - 10
metai

Rinkinys, skirtas magnetizmo pagrindų tyrinėjimams. 
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.

Rinkinyje: 24 vnt. skriemulių su 4 mm. 
skyle: 12 x 50mm dia., 6 x 40mm dia. ir 6 x 
30mm dia.

50215C  |  74.71 €

64169C  |  9.68 €

Nuo 3 
metų

Eksperimentų rinkinys  
„Magnetizmas“

Skriemulių rinkinys
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Terapinis namelis ,,Igloo”

Šviesos sensorinis  
stalas

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.
Techninės savybės: 5 dalių, pagamintas iš putplasčio, padengto PVC; stogas pagamintas iš nailono tinklo. 
Matmenys: 150 x 150 x 152 cm. Svoris: 50kg

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.: 
jausmų pažinimo veidukai (72402), 
geometrinių figūrų rinkinys (72395)  
ir kt.

NS2164  |  1089.00 €

75557C  |  314.70 €

Permatomos raidės

Spalvų diskai

Smėlis Montessori metodikai  1kg

Didžiosios abėcėlės raidės tinka mokantis 
atpažinti raides bei mokantis abėcėlės raidžių 
tvarkos, tinka motorinių įgūdžių lavinimui. 
Pagamintos iš kokybiško spalvoto permatomo 
plastiko.
Rinkinyje: 26 raidės. Raidžių dydis: 5 cm.

Skaidrios šešių spalvų kortelės su trimis 
tekstūromis supažindina su spalvų maišymo 
principus. Koks džiaugsmas vaikams, kai 
pamato kas įvyksta maišant spalvas!

Natūralus, nuplautas ir išdžiovintas silicio smėlis skirtas lavinti mažųjų kūrybiškumą. 
1 kg pakuotė skirta užpildyti erdves, padėklus, smėlio duobes ir žaidimų aikšteles. Tinka specialiųjų 
poreikių turintiems vaikams. Smėlis Montessori metodikai ugdo smulkiąją motoriką ir sensorines 
savybes.

75114C  |  11.20 €

LER0352  |  10.81 €

70021A  |  4.80 €

Nuo 3 
metų

Nuo 1 
metų

Nauja!

Nauja!
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Taktilinėse plonytėse žuvyse yra gelio pavidalo rutuliukai 7-ių vaivorykštės krištolo skaidrumo spalvų, 
kurių viršuje yra kilpa, skirta kabinti ant virvelės arba su kaišteliais. Permatomos spalvos susimaišys, 
jei pridėsite prie lango ar ant šviesos stalo, pvz. kartu laikoma mėlyna ir geltona spalva taps žalia.
Žuvys turi patrauklią tekstūrą, kuri kviečia sensoriniam tyrinėjimui. Žaidimas jomis gali turėti ir 
raminantį efektą, kai karoliukai judinami. Žuvytes taip pat galima užšaldyti.
Lavinamos šios mokymosi sritys:

• Matematika - skaičiai ir skaičiavimas
• Pasaulio supratimas - spalva
• Asmeninis tobulėjimas - sensorinis
• Išraiškingas menas ir dizainas - vaizduotės spektaklis
• Bendravimas ir kalba - aprašomoji kalba

Matmenys: 80 x 150 mm. Pakuotėje: 21 žuvelės

Nuo 3 
metų

Gelinės žuvytės - skaičiukai
57011C  |  58.30 €

Skaičių rinkinys

14 spalvingų akrilo skaičių rinkinys nuo 0 iki 9 su 
papildomais 1 ir 0. Jie tinka naudoti ant šviesos 
stalo, kad paskatintų skaičių atpažinimą. Skaitikliai 
turi angas viršutiniame balanso taške, juos galima 
pakabinti.
Skaičių aukštis: 7 cm. 
Pakuotėje: 14 skaičių

72421C  |  10.70 €

Nuo 3 
metų

Figūrėlių rinkinys „Žmones siejantys ryšiai“

Tikroviški skirtingų spalvų šeimų rinkiniai, sudaryti iš 6 šeimų - kiekvienoje po 6 narius - senelis, močiutė, 
mama, tėtis, berniukas ir mergaitė, kurie tarpusavyje gali būti sujungiami rankomis.
Žaidimas gali būti naudojamas įvairiose mokymo programose, tinka atpasakojimams, kalbos lavinimui, 
matematikos pagrindų mokymuisi, modeliavimui bei detalesniam tyrinėjimui. Figūrėlės gali būti 
naudojamos kaip pagalbinė priemonė, padedant vaikui suprasti gyvenimo ciklą. Naudojamas ant šviesos 
stalo ar lentos parodo spalvų maišymo galimybes bei rezultatus žiūrint į veidrodinį atvaizdą. Padeda 
vaikams vystyti motorinius įgūdžius kuriant savo mažąjį pasaulį.
Rinkinyje: 36 figūrėlės. Didžiausios figūrėlės dydis: 10 cm.

54513C  |  23.50 €

APDOVANOJIMO LAIMĖTOJAS!
Nuo 3 
metų

Didelių tekstūruotų 
šviečiančių kamuolių rinkinys 
72207C  |  21.90 €

Bet kokio amžiaus žmonėms patiks žaisti su šiais lengvais 
kamuoliais, kurie mirksi ir šviečia. Tinka naudoti mėtymo 
ir gaudymo žaidimuose. Dideli tekstūruoti jutimo 
kamuoliai turi skirtingą paviršiaus tekstūrą.
Naudinga sritims:

• Šviesų ir spalvų atpažinimas
• Fizinis aktyvumas
• Rankų ir akių koordinacija
• Sensorika
• Žaidimas kartu

Matmenys: 100 mm skersmens. 
Pakuotėje: 4 vnt.

Nuo 1 
metų

Nauja!
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Naujasis LEGO Education traukinys „Programuotojo ekspresas“ - tai kūrybingas, intuityvus ir universalus 
sprendimas, kuris supažindina ikimokyklinio amžiaus vaikus su ankstyvąja programavimo koncepcija, 
kuri natūraliai sukelia jų smalsumą, kūrybiškumą ir norą ištirti bei mokytis kartu.
Remiantis vis populiaresne traukinio tema, labai universalus LEGO Duplo sprendimas leidžia vaikams 
sujungti ir intuityviai ištirti ankstyvąsias programavimo koncepcijas. Žaidimas lavina problemų 
sprendimo įgūdžius, skatina kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir socialinius bei emocinius įgūdžius. 
Pagrindinės temos:

• Sekos nustatymas
• Ciklai
• Sąlyginis programavimas
• Bendradarbiavimas
• Problemų sprendimas

Rinkinyje: 
• 234 vnt. Lego® Duplo® kaladėlių (įskaitant traukinį su inercinio judesio funkcija bei šviesos ir garso 

efektais, įmontuotais varikliais ir šviesos jutikliu
• 5 aktyvios spalvotos kaladėlės
• 2 geležinkelio iešmai
• 3,8 metrai žaislinių traukinio bėgių, tame tarpe pervažos, sustojimai ir 5 kelio ženklai
• Programinė įranga Coding Express
• Mokytojo vadovas su 8 pamokomis - 4 pamokos naudoja fizinį rinkinį, 4 pamokos naudoja 

skaitmeninę programą

2 - 5  
metai

LEGO® Education Jaunojo programuotojo ekspresas
45025LEGO  |  259.00 €

Žaisdami su kaladėlių rinkiniu Steam Park, vaikai intuityviai įsijaučia į mažojo mokslininko rolę, 
sukuriama harmoninga atradimų, eksperimentavimo, stebėjimų ir žaidimų erdvė, kurioje kiekvienas gali 
pastatyti savo mėgstamą teminį parką. Vienu metu gali žaisti 1 – 8 vaikai, tinka vaikams nuo 3 metų.
Eksperimentuodami ir tyrinėdami pasaulį, vaikai pradeda užduoti įvairiausius klausimus: kas nutiks, 
jeigu mašina važiuos rampa? kas nutiks, jeigu mašiną pakeisiu kamuoliuku? kaip galiu sukurti grandininę 
reakciją?
Įvairių įgūdžių lavinimas su STEAM Park padės efektyviau išmokti bei suprasti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos, kūrybos ir matematikos niuansus.
Pagrindinės lavinimosi temos:

• Priežastys ir pasekmės
• Vaizduotė
• Pristatymų kūrimas
• Stebėjimai ir apibūdinimai
• Problemų sprendimo įgūdžiai
• Vaidmenų žaidimai ir bendradarbiavimas

Rinkinyje: 
• 295 detalės
• Mokytojo vadovas, kuriame pateiktos 8 pamokos ir patarimai kaip 

efektyviai perteikti reikiamą medžiagą
• 16 įkvepiančių statinių kortelių

STEAM Park mokytojo vadovas paremtas tarptautiniais matematikos, fizikos, 
technologijų ir gamtos mokslų lavinimo standartais.

3 - 5  
metai

LEGO® Education kaladėlių rinkinys „Steam Park“
45024LEGO  |  209.00 €
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Rinkinys „Mano didelis pasaulis“ suteikia galimybę mokytis žaidimų ir padeda ikimokyklinio amžiaus 
vaikams sužinoti apie supantį pasaulį, atliekant įdomias surinkimo užduotis, įdomius žaidimus 
ir dalijantis idėjomis. Šis LEGO® lavinamasis rinkinys taip pat lavina vaikų pasitikėjimą savimi ir 
pagrindinius socialinius įgūdžius, pvz., bendradarbiavimą, bendravimą ir vaidmenų bei atsakomybės 
suvokimą. 
Visapusiškas palaikymas mokytojams.
Rinkinį „Mano didelis pasaulis“ sudaro viskas, ko mokytojams reikia įkvepiančioms pamokoms, įskaitant 
greitos pradžios kortelę su 5 užduočių idėjomis 10 dvipusių konstravimo kortelių. Taip pat pridedamas 
internetinis skyriaus planas su 8 standartus atitinkančiomis pamokomis, kurias rasite  
www.LEGOEducation/Start. Siūlome netgi visos dienos profesionalius lavinimo kursus (parduodama 
atskirai), kurie padės mokytojams pasiruošti puikiai pradžiai.
Dirbdami 2–10 narių grupėse vaikai naudojasi spalvinga 480 LEGO® DUPLO® kaladėlių, figūrėlių, ratų 
pagrindų, langų, durų ir konstravimo pagrindo kolekcija, kad sukonstruotų namus, restoraną, autobuso 
stotelę, ligoninę ir gaisrinę. Jie susipažins su lėktuvu, automobiliu ir net povandeniniu laivu ir pasitelks 
savo vaizduotę fantastiniams gyvūnams ir savo išgalvotoms istorijoms kurti. Holistinis požiūris į 
mokymąsi.
LEGO Education ankstyvasis lavinimasis pakloja pamatą vaiko lavinimuisi ir motyvacijai mokytis visą 
gyvenimą, žadindamas įgimtą smalsumą tyrinėti drauge ir mokytis žaidžiant. Mano didelis pasaulis 
derinamas su kitais ankstyvojo lavinimosi sistemos gaminiais ir lavina socialinius, emocinius bei kalbos 
įgūdžius ir nevaržomą žaidimą bei mokslo įgūdžius.

2 - 6  
metai

LEGO® Education Kaladėlių rinkinys „Mano didelis pasaulis“
45028LEGO  |  279.00 €

Šis įdomus ir lengvai naudojamas Istorijų ir pasakojimų rinkinys ugdo kūrybiškumą ir skatina vaizduotės 
pasakojimo ir pasakojimo įgūdžius. Rinkinio tema skirta pasakai apie trolį ir tris vaikus. Rinkinį sudaro 
trys pagrindiniai stendai, kuriuos galima naudoti su penkiomis dvipusėmis dekoracijomis. Šie elementai 
gali būti naudojami pasakojimams nuo pradžios iki pabaigos, pagrindinėms scenoms demonstruoti 
ar net įdomiam žaidimui, kuriame vaikai gali susikurti ir žaisti savo istorijas. Šis rinkinys skirtas išmokti 
pasakojimo pagrindų ir lavinti kalbos įgūdžius. Jis gali būti taikomas daugelyje studijų sričių.
Rinkinio ugdomos kompetencijos:

• Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai
• Specialiai sukurta pasakojimui
• Rinkinyje yra įvairių unikalių kubelių ir simbolių
• Komplektą sudaro trys pagrindinės plokštės ir penkios dvipusės dekoravimo kortelės
• Sudėtyje yra užduočių kortelė su mokymosi idėjų pavyzdžiais
• Pridedamas mokytojo gidas lietuvių kalba, kurio pagalba ikimokyklinio ugdymo pedagogai turės 

aiškų planą kiekvienai pamokai
• Vieną „Istorijų ir pasakojimų rinkinį“ gali naudoti iki 6 vaikų grupė, kurioje vaikai dirba poromis. 

Vaikams reikia daug praktikos, kol jie išmoksta dirbti su partneriu, todėl šios veiklos ugdo 
bendradarbiavimą

3 - 6  
metai

LEGO® Education Istorijų ir pasakojimų rinkinys
45005LEGO  |  139.00 €

Nauja!
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PRIEMONĖS STEAM LABORATORIJAI

Išmani priemonė žaismingam mokymuisi. Susipažinkite – draugiškas medinis robotukas „Kubiukas“, 
skirtas vaikams nuo 3 metų amžiaus mokytis programavimo pagrindų. Itin paprastas naudojimas, 
nereikalaujantis jokių papildomų įrenginių, sukurtas vadovaujantis Montessori pedagogine
metodika.
Privalumai:

• Programavimo įgūdžius pradėkite ugdyti nuo ankstyvo amžiaus, naudodami vaikams pritaikytą 
susipažinimo su nauja kalba priemonę

• Sujunkite programavimą kartu su fiziniu žaidimu, pateikiant programavimą nesudėtinga forma. 
Kartu sukurkite realių įgūdžių ugdymą

• Kūrybiškai, pasitelkiant programavimą, ugdykite loginį mąstymą ir priežasčių bei pasekmių įgūdžius
• Įkvėpkite mokslui ir kartu įsitraukite į programavimo kalbą

Rinkinyje:
• Robotukas „Kubiukas“
• Programavimo lenta
• 16 sekos elementų
• Kilimėlis „Pasaulis“
• Istorijų knygelė (anglų k.)

Papildomai reikalinga: 6 AA maitinimo elementai. Prisijungimas per bluetooth.
Rinkinį galima papildyti įsigyjant skirtingų tematikų kilimėlių: „Didmiestis“, „Knibždanti pelkė“, 
„Kosmosas“, „Poliarinė ekspedicija“, „Senovės Egiptas“, „Žydrasis vandenynas“ ir spalvinimo rinkiniu.

Nuo 3  
metų

Programavimo robotukas „Kubiukas“
001B  |  290.00 €

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
• Mmokyklų FabLab dirbtuvės (atviros techninės kūrybinės FabLab dirbtuvės)
• Aukštosios mokyklos
• Kolegijos 
• Universitetai
• Kūrybos erdvės, jaunimo grupės ir bendruomenių projektai

Suteikiant mokiniams praktinę STEAM ugdymo patirtį, „FormBox“ jums padės:
• Mokyti naujovių ir verslumo
• Sudėtingas idėjas paversti aiškesnėmis
• Ugdyti pasitikėjimą savimi
• Skatinti bendradarbiavimą
• Didinti motyvaciją

Nuo 7 
metų

Vakuuminio formavimo prietaisas MAYKU FormBox
FORMBOX  |  898.90 €
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PRIEMONĖS STEAM LABORATORIJAI

Rinkinyje: 
• Projektorius
• Kinect jutiklis
• Valdymo ekranas
• Planšetinis kompiuteris
• Didelės galios kompiuteris
• Akustinė sistema
• 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”.
Matmenys: 107 x 168,4 x 99,9 cm. Svoris: 85 kg.

Nuo 5  
metų

Interaktyvi smėlio dėžė terapijai ir ugdymui “SandBox Small”
BOXSmall  |  7655.00 €

Interaktyvus stalas, priemonė išlaisvinanti vaikų kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, 
įgalinanti mokytis ir įsisavinti naujas žinias to ne nejaučiant. Tiesiog įjunkite ir pradėkite kelionę į 
pažinimo ir tyrinėjimų šalį! Privalumai: Stabilus ir tvirtas, kad šalia galėtų žaisti, liesti, piešti, atlikti 
užuotis didesnis kiekis vaikų. Žaidimų ir/arba edukacinių programėlių gausa. Vaikai lavina kūrybiškumą, 
mokosi, įsisavina naujas žinias jiems to net nejaučiant. Paprastas interaktyvaus stalo pajungimas, 
valdymas. Tiesiog įjunkite ir pradėkite kelionę į pažinimo ir tyrinėjimų šalį, nes nereikalingas 
kalibravimas. Galimybė papildyti programėlių sąrašą. Radę programėlių Google Play Store parduotuvėje 
arba kituose internetiniuose puslapiuose, tiesiog instaliuokite interaktyviame stale. Saugus ir patrauklus 
interaktyvaus stalo dizainas. Ekranas apsaugotas 5 mm grūdintu stiklu. Pagamintas iš aplinkai draugiško 
plastiko.
Mobilumas. Galite pernešti į norimą vietą, ne sveria tik 30 kg. Bevielis internetas. Galite pastatyti 
įrenginį ant lygaus paviršiaus darželyje, mokykloje, bibliotekoje, prekybos centre arba bet kurioje 
asmeninėje ar viešoje erdvėje. Lietimui jautrus 32 colių (80 cm) ekranas. Nereikia stipraus paviršiaus
spaudimo.
Spalvos pasirinkimas: juodos, žalios, mėlynos, žydros, raudonos ir geltonos (teirautis dėl sandeliuojamų 
stalų spalvų).
Interaktyvaus stalo aprašymas: Multi-Touch – 10 arba 30 pirštų jautrus paviršius; 32” Full HD LED; Dydis 
– Ilgis 1025.8 mm x Plotis 803 mm x Gylis 420 mm. Svoris: 30 kg. Garsiakalbis – 10 W; Atmintis – 16 GB; 
Jungtys: RJ-45; WiFi; Bluetooth; 4 x USB Host; Jungtis SD kortelei (iki 64 GB); HDMI. 
Operacinė sistema: Android 7.1.2.
Garantija: 12 mėn. 
Galite instaliuoti šias “Google Play Store” programas: ABC Kids Tracing & Phonics; Learn to Read; Pre-
Sxhool Learning; Kids Learning Box; Duolingo; Numbers& Maths ir kt.

Nuo 7 
metų

Interaktyvus stalas
FUNTable  |  2901.00 €

Nauja!
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EDUKACINIAI STEAM ŽAIDIMAI

Edukaciniai 
STEAM 
žaidimai 

Atminties lavinimo žaidimas „Profesijos“

Šio modernaus atminties lavinimo žaidimo tikslas yra sudaryti poras iš vienodų moteriškų ir vyriškų 
profesijų. Tai smagus būdas lavinti atmintį ir dėmesį bei formuoti vertybes. Atminties lavinimo žaidimą 
sudaro didelės kortelės su tikroviškais paveikslėliais. Tad pagalvok, kuo norėtum būti užaugęs?
Žaidimą sudaro: 34 kortelės (9 x 9 cm dydžio)

• Programavimo principai tampa aiškūs ir realūs
• Vienas iš programavimo pagrindų – robotų kalba
• Vaikai, norėdami užprogramuoti robotą, turi suprasti rodyklių kalbą
• Vaikai mokosi naudoti nuorodas, kad galėtų naviguoti

Žaidėjų skaičius: 2-4 

Išmokykite vaikus koduoti su 
šiuo žaidimu. 
Šiais laikais vaikai gali pradėti 
koduoti dar nespėję pradėti 
skaityti! Tačiau sėdėjimas prie 
kompiuterio nėra geriausias 
būdas jiems mokytis. Štai 
kodėl šis žaidimas yra idealus 
jauniesiems mokiniams.

20407A  |  21.70 €

Nuo 5 
metų

3 - 8 
metai

Kodavimas rodykėmis
245.0001  |  89.60 €
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5554

Kritinio mąstymo 
žaidimas
LER9280  |  39.49 €

Laiko kauliukų rinkinys

Ridenk kauliuką ir pasakyk kiek valandų!
Rinkinį sudaro: 30 kauliukų su 12 briaunų – 15 kauliukų, reiškiančių valandas ir 15 kauliukų, reiškiančių 
minutes (padala – 5 min). Tinka žaisti visam vaikų kolektyvui vienu metu!
Rinkinyje:

• 15 kauliukų, reiškiančių valandas (12- kos briaunų)
• 15 kauliukų, reiškiančių minutes (12- kos briaunų, padala – 5 min)

Kritinį mąstymą lavinantys iššūkiai visai šeimai.  
Veiklos kortelės su įvairiomis skirtingomis konstrukcijomis.  
Vaikai iš naujo kuria konstrukcijas iš atminties arba pagal  
kito žaidėjo pateikiamas užuominas. Ugdo strateginį 
mąstymą parenkant formas ir dalis.
Rinkinį sudaro:

• 40 vnt. veiklos kortelių
• 20 vnt. stambių plastiko detalių (4 skirtingos formos ir 3 skirtingi raštai)
• Naudojimo instrukcija

Kvadratinės kaladėlės dydis: 5 cm

70050A  |  37.20 €

4 - 8   
metai

Nuo 5 
metų

Matematikos kortelės „Gauk 10“

Vaikai turi rasti monstriukų poras, kurių 
suma lygi 10. Tai įdomus būdas išmokyti 
vaikus skaičiuoti iki 10 ir plėsti aritmetikos 
žinias. Šis dinamiškas žaidimas palengvina 
pagrindinių veiksmų skaičiavimą. 
Tinka specialiųjų poreikių turintiems 
vaikams. 
Matematikos kortelės „Gauk 10“ ugdo 
dėmesį ir susikaupimą, loginį mąstymą, 
protinį nuovokumą ir skaičiavimą iki 10.
Rinkinyje: 

• 44 aukštos kokybės kartoninės kortelės 
su monstriukais (7,6 cm x 8 cm dydžio) 

• 15 aukštos kokybės kartoninių apvalių 
kortelių su skaičiais (4,5 cm dydžio)

6 skirtingos daržovės ir 6 spalvos: 
raudonosios paprikos, apelsinų 
morkos, geltoni kukurūzai, balti 
česnakai, purpuriniai baklažanai ir žali 
agurkai. 
Idealiai tinkantis skaičiuoti, rūšiuoti, 
kurti modelius ir naudoti naudojant 
paprastus matematinius procesus: 
sudėjimą, atėmimą, dalijimą ir 
daugybą. Taip pat ir spalvų pažinimui, 
sveikos mitybos temai. 
Matmenys: apytiksliai 40mm
Pakuotėje: 144 dalys. 

30676A  |  21.30 €

Nuo 3 
metų

4 - 8 
metai

Žaidimas „Suskaičiuok 
daržoves”
54011C  |  30.30 €

Nauja!



EDUKACINIAI STEAM ŽAIDIMAI

5756

Patyriminis mokymasis su kietmedžio 
skaičiais skaitmenų pažinimui ir 
aritmetinių veiksmų suvokimui. 
Skaitmenys nuo 1 iki 10, kurių aukštis 
yra proporcingas skaičiaus vertei, 
pavyzdžiui, kiek ir kokius skaičius 
reikia sudėti vieną ant kito, kad gauti 
skaičiaus 10 aukštį. 
Žaidimas lavina matematikos 
įgūdžius: sudėties, daugybos, dalybos, 
trupmenų išaiškinimui, gerina atmintį 
ir žadina smalsumą mokslui.
Rinkinyje: 47 kietmedžio detalės – 
skaičiai. 
Papildomai galima įsigyti pamokų 
planus sudėčiai, dalybai, daugybai, 
trupmenoms (anglų kalba).

Skaičių blokai aritmetinių 
veiksmų ugdymui
SumB  |  156.70 €

Žaidimas „Beždžionių matematika”

Pakabinkite vienodą skaičių bananų ant 
beždžionės rankų-svirčių. Jei pakabinote 
tinkamą skaičių bananų, beždžionė žiūrės tiesiai 
į priekį, o jos rankos bus lygiagrečios. Jei skaičiai 
nebus lygūs, jos akys bus sukryžiuotos, o rankos 
bus viena aukštyn, kita žemyn. Tai reiškia - 
bandykite dar kartą! Žaidimas supažindina su 
aritmetiniais veiksmais: sudėtimi 
ir atimtimi. 
Rinkinyje: beždžionė - 
svarstyklės ir 15 sunumeruotų 
bananų.
Lavina matematinius įgūdžius 
(sudėties ir atimties).

EA-PP-50101  |  24.90 €

Nuo 4 
metų

Nuo 5 
metų

Nauja!

Žaidimas „Atspėk ką  
jie galvoja“
20514A  |  36.60 €

Žaidimas „Aprenk mane”

Žaidimas, skirtas išmokti apsirengti ir ugdyti savarankiškus įpročius.
Rinkinyje:

• 24 kortelės (11 x 7 cm)
• 24 kortelės (5,2 x 7 cm)

Peržiūrėkite skirtingas 
nuotraukas, įsijauskite į veikėjus 
ir pabandykite atspėti, ką jie 
galvoja. Žaidimas padeda gerinti 
socialinius įgūdžius, bendravimą 
ir empatiją.
Rinkinyje: 54 kortelės su 
nuotraukomis, 22 dialogo 
„debesėliai“.
Matmenys: 3,5 x 4 cm.

30650A  |  19.80 €

3 - 6   
metai

3 - 8  
metai
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Žaidimas „Užprogramuok robotą“
20521A  |  26.60 €

Žaidimas su kauliukais 
,,Skaičiuok ir žaisk”

Rinkinyje: Medinė dėžutė 
su medinėmis lazdelės 
sunumeruotomis nuo 1 iki 12, 3 
kauliukai, žaidimo taisyklės lietuvių 
kalba. 
Žaidėjų skaičius: 2-4 

Programavimas be kompiuterio?  
Tai geriausias būdas pradėti! Pasuk rodyklę ir  
pastatyk robotą ant žaidimo lentos. 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. 
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

2807420  |  91.40 €

Nuo 5 
metų

4 - 8  
metai

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 intelekto tipais, 
taip pat padeda nustatyti, koks intelektas vyrauja 
kiekviename asmenyje. 

Žaidimas ,,Vaisių pyragas“ supažindina su ankstyvosios matematikos pagrindais. Vaikai rūšiuoja vaisius 
pagal jų požymius. Į pyrago pagrindą įdedama rūšiavimo kortelė, vaizdinei išraiškai, kokią užduotį turi 
žaidžiantysis atlikti. „Jumbo“ pincetai sustiprina motorinius įgūdžius. 
Rinkinyje: 60 vnt. 4 cm ilgio skaitiklių (septyni penkių skirtingų spalvų vaisiai), 22 cm tvirto plastiko 
„pyragas“, nuimamas daliklis, trys dvipusės rūšiavimo kortelės, du „Jumbo“ pincetai.

20005A  |  33.11 €

Nuo 3 
metų

5 - 10 
metai

Žaidimas ,,Vaisių pyragas“
LER6216  |  39.40 €
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Žaidimas „Sveiko maisto super galios“

Su šiuo žaidimu vaikai atras sveikų produktų karalystes 
ir taps jų superherojais. Šis žaidimas skatina laikytis 
sveikos mitybos įpročių ir moko vartoti įvairius 
maistingus maisto produktus. Be to, vaikai gali 
klasifikuoti maisto produktus pagal pagrindines juose 
esančias maistines medžiagas ir maisto grupę, kuriai jie 
priklauso. 
Šis žaidimas sukurtas bendradarbiaujant su dietologais 
ir Ispanijos mitybos ir dietologijos akademija. Žaidimas 
„Sveiko maisto super galios“ ugdo supratimą apie 
sveiką mitybą, sveikus įpročius, suteikia žinių apie 
pagrindines maisto grupes ir maistines medžiagas. 
Rinkinyje: 45 aukštos kokybės dvipusės kartoninės 
kortelės su pavaizduotais super herojais vienoje pusėje 
ir tikru maistu kitoje pusėje. 
Kortelės matmenys: 7 cm x 7 cm. 
5 aukštos kokybės dvipusės kartoninės penkiakampės 
kortelės su pavaizduotais super herojais vienoje pusėje 
ir vaikais kitoje pusėje.

Tai kūrybiškas langas piešti ir kurti pasaulį! 
Pridedami 6 spalvoti ištrinami rašikliai. Taip pat 
tinka pradinio mokymo darbams pildant sąvokų 
lapus (lapai nepridedami).
Privalumai: Priemonė paremta montessori 
metodika. Lenta gali būti naudojama vertikaliai 
ir horizontaliai. Tinka specialiųjų poreikių 
turintiems vaikams. Piešimo lenta ugdo dėmesį ir 
susikaupimą, kūrybiškumą ir smulkiąją motoriką. 
Rinkinyje: 

• 1 permatoma lenta su ekologišku medžio 
rėmu (matmenys: 33 cm x 28 cm)

• 2 medinės atramos permatomai lentai 
laikyti

• 6 spalvoti rašikliai
• 1 trintukas

20557A  |  26.30 €

3 - 8 
metai

Piešimo lenta „Stebuklingas langas“
33105A  |  30.80 €

3 - 8 
metai

Nauja!

Nauja!

UAB „Mokslo technologijos“ komanda  
jau daugiau kaip 10 metų bendradarbiauja  

su ugdymo įstaigomis ir atstovauja visame  
pasaulyje garsius prekinius ženklus. 

Pastaruoju metu švietimo bendruomenėje vis dažniau 
kalbama apie STEAM ugdymą, jo veiklas ir diegimo 

galimybes. Todėl mes atrinkome priemones padėsiančias 
sukurti patogias STEAM laboratorijas ir įgyvendinti STEAM 

idėjas ugdymo įstaigose. 

Mūsų kataloge galite rasti įvairiausių priemonių, kurios 
ugdymą pavers įdomiu ir skatins tyrinėti nuo mažų 

dienų. Kviečiame platesnį asortimentą pažiūrėti mūsų 
internetinėje svetainėje www.MoksloTechnologijos.lt. 

Jei norite pradėti plėtoti STEAM ugdymo metodus, mes 
mielai pakonsultuosime ir rekomenduosime  

STEAM lektorius, bei padėsime pritaikyti turimą  
aplinką ir priimti praktiškus sprendimus pasirenkant 

modernią STEAM laboratorijos įrangą. 



Priemonių užsakymas
www.MoksloTechnologijos.lt
info@mokslotechnologijos.lt

8 5 274 5417, 8 613 84 568, 8 646 05 622

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


