ul. POW 25
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nowaszkola.com
Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

PRACOWNIA PRZYRODNICZA
OBSERWACJA. MIKROSKOPY I LUPY. PREPARATY BIOLOGICZNE

TKCM4045

Siatki akwarystyczne

48

23

5 szt., dł. 37 cm

Nowość 2016

TKCM1016

Siatka na owady

47

23

Teleskopowa rączka o dł od 55,5 do 80 cm, śtednica siatki 19,6 cm,
tworzywo sztuczne, wiek: 6+

Nowość 2016

TKVO4731

Komora próżniowa.
Zestaw do
eksperymentów

106

23

Hermetyczny pojemnik z pompką, przy pomocy której wypompowuje
się powietrze, tworząc warunki próżniowe. Z pomocą komory można
wykonywać różnorodne doświadczenia:
porównywać wielkość balonu
badać wpływ na żywność ,
Nowość 2016
porównywać dźwięk dzwonka telefonu komórkowego, demonstrować
zasadę oporu powietrza za pomocą piórka
Wymiary pojemnika : śr. 12 cm , wysokość 7 cm

TKVO1840

Wskaźniki barw. Zestaw

TKAM3022

Model góry 3D. Nauka
tworzenia map
topograficznych

TKRV3087

Krążek Secchiego.
Pomiar przejrzystości
wody

TKRV3035

Tarcza Nevtona

16

142

60

138

23

Przezroczystych lizaki w kolorach tęczy służą do obserwacji
skutków łączenia poszczególnych barw. 6 szt., dł. 15 cm,
tworzywo sztuczne

Nowość 2016

23

Model wulkanu 3D należy przekształcić w mapę topograficzną.
Określanie parametrów odbywa się poprzez stopniowe dolewanie
wody do plastikowego modelu i oznaczanie jej poziomu markerem.
Zestaw zawiera: przezroczystą plastikową formę wulkanu Capulin
(Nowy Meksyk), plastikową pokrywę, miarkę, specjalistyczny pisak,
mapę. Z zestawu moze korzystać jednocześnie 4 uczniów. wym. 33 x
19 x 9 cm

Nowość 2016

23

23

Dysk może być wykorzystywany do obliczania głębokości zachodzenia
zjawiska fotosyntezy oraz do pomiaru właściwości i monitorowania
Nowość 2016
jakości wody w ramach badań ekologicznych. śr. krążka 19 cm, dł. linki
1m

Dysk podzielony na sektory w kolorach tęczy, których kolejność i
wielkości są tak dobrane, aby przy szybkim obracaniu się krążka
obserwator widział go jako jednolicie biały. W zestawie statyw oraz
dodatkowy pasek. śr. 7 cm

www.nowaszkola.com
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Kod

TKEI0020

TKMX0063

Nazwa

Mikroskop optyczny

Mikroskop OPTICON
SkillMaster PRO

Cena brutto VAT

239,00

1 387,00

23

23

TKMX0104

Mikroskop OPTICON
Genius

867,00

23

TKMX0008

Mikroskop OPTICAN
BIOLIFE

478,00

23

TKIV1160

Mikroskop Juniora
pow. 15 x

85,00

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

Precyzyjny, stabilny mikroskop optyczny o powiększeniu do 640x z
dużą ilością dodatkowych elementów. Wizjer obraca się o 360°. wys.
27 cm; baterie AA (niezałączone); okular 10x + 16x; mikrowylęgarnia;
przyrząd do cięcia preparatów; 2 szkiełka z 6 preparatami; 4 fiolki; 2
menzurki 10 ml; 12 szkiełek podstawowych; 12 szkiełek
nakrywkowych; lupa o powiększeniu 3x + 6x; szalka Petriego ze szkłem
powiększającym; 12 etykiet do znakowania preparatów; pęseta; igła;
szpatułka; mieszadełko; skalpel; nożyczki; pipetka; pojemnik na
akcesoria; instrukcja

Mikroskop biologiczny z głowicą binokularową. Korpus oraz kluczowe
elementy mechaniczne wykonane z metalu. W zestawie: 5
preparatów, zestaw szkiełek i narzędzia do tworzenia własnych
preparatów: chusteczki do czyszczenia optyki, zamykana probówka,
pojemnik na próbki, lupa, szalka Petriego, szkiełka podstawowe (5
sztuk) , szkiełka nakrywkowe (10 sztuk) , szpatułka, igła preparacyjna , Nowość 2016
bagietka laboratoryjna, pipeta, pęseta, 2 okulary, skalpel, naklejki na
preparaty
Zakres powiększeń:: 100 x-1000 x
Wymienne okulary: WF10x
Zakres powiększeń: 100x-1000x
Wymienne okulary WF10x
Obiektywy 10x, 40x, 100x
Oświetlenie Z regulowaną intensywnością
Oświetlenie sztuczne Tak
Nowość 2016
Gotowe preparaty mikroskopowe Tak
Gotowe szkiełka na preparaty Tak
Zestaw narzędzi laboratoryjnych Tak
Zasilanie: Zasilacz sieciowy
Mikroskop o powiększeniu 102x-1024x. Wyposażony w soczewkę
Barlowa 1,6x, rewolwer obiektywowy (miskę obiektywową) z 3
obiektywami o mocy 4x, 10x oraz 40x. Instrument posiada obrotową
(360°) wieżyczkę okularową, współosiową śrubę makro- i
mikrometryczną. Posiada wbudowaną specjalistyczną lampę do
podświetlania preparatów o płynnej regulacji oświetlenia. Oświetlenie: Nowość 2016
Z regulowaną intensywnością
Napęd / zasilanie: Zasilacz sieciowy
Wymienne okulary: WF16x
Model: Biolife
Zakres powiększeń:: 64x-1024x

23

Nowy mikroskop dla najmłodszych przyrodników. Podświetlany
lampką zasilaną baterią. Sprzedawany wraz z zestawem preparatów
m.in.grzyby, zwierzęta, naturalne włókna roślinne, witaminy, algi.
podstawa o wym. 12 x 8,5 cm; wys. 28 cm

TKNV8050

Podręczny mikroskop

55,00

23

Odkryj tajemnice wszystkich małych rzeczy za jednym dotknięciem
palca. Lekka i opływowa w kształtach konstrukcja. Powiększenie od 20
x do 40 x. Oświetlenie soczewki. Zasilany baterią 1,5 V (nie wchodzi w
skład zestawu). 1 szt.; wym. 17 x 8,3 x 4,3 cm; kolor wybierany losowo

TKMX0901

Mikroskop USB Opticon
x 400

219,00

23

Najnowocześniejszy mikroskop cyfrowy, pozwalający na przesłanie
obrazu w czasie rzeczywistym do komputera, a stamtąd do rzutnika
ściennego. powiększenie 200x; 1,3-megapikselowy sensor CMOS

www.nowaszkola.com
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Kod

TKTG0015

TKMX0900

TKEI0100

TKNV8040

TKNV3050

TKIV1059

TKLR2446

Nazwa

Mikroskop Jajo

Mikroskop

Multi-zoom optyczny

Mikroskop ruchomy

Peryskop

Megalupa ręczna

Kolorowe okulary

Cena brutto VAT

289,00

89,00

59,00

35,00

21,00

46,00

39,00

Zdjęcie

Opis

23

Mikroskop oraz kamera w jednym, z możliwością podłączenia kablem
USB do komputera. Możliwość powiększenia 43 razy. Dzięki małym
rozmiarom mikroskopu dzieci mają swobodę operowania nim.
Urządzenie pozwala na obserwowanie poruszających się owadów oraz
fragmentów większej powierzchni. Istnieje możliwość wykonania
zdjęcia oglądanym obiektom i zachowania ich na dysku w celach
dalszej pracy.

23

Wyjątkowo ciekawa budowa i wygląd mikroskopu zachęcą każdego
małego badacza do obserwacji najmniejszych obiektów
przyrodniczych. Estetyczny i solidnie wykonany dający powiększenie
do 900 razy. Do zestawu dołączone podstawowe akcesoria (pęseta,
pojemniczki, plastikowe szkiełka) umożliwiające stworzenie własnych
preparatów mikroskopowych. wys. 30 cm, powiększenie 300x , 600x ,
900x

23

Zestaw 10 w 1 do budowy różnych instrumentów optycznych. Dzięki
niemu dziecko może zbudować m.in. lornetkę, lupę, peryskop,
mikroskop, teleskop, kalejdoskop itp. A to wszystko w jednym zestawie
łatwym w montażu, nie wymaga żadnych narzędzi. instrukcja; od 8 lat

23

Przezroczysty pojemnik w kształcie walca oraz estetyczna pokrywka,
kształtem przypominająca owoc pomidora. W obudowę pokrywy
wmontowano wizjer, powiększający badany obiekt 10 x. Specjalny
sposób zamontowania wizjera pozwala łatwo przesuwać go w głąb
pojemnika i na boki umożliwiając np. śledzenie ruchu owada. 1 szt.;
wym. 6 x 12 cm

23

Peryskop to przyrząd optyczny, który pozwala na obserwację
przedmiotów znajdujących się poza polem widzenia obserwatora lub
przedmiotów zakrytych jakąś przeszkodą. Jest niezbędnym przyrządem
dla małych odkrywców świata przyrody. regulowana długość od 20,5
do 39,5 cm; 1 szt.

23

Lekka lupa, średnica 10 cm, powiększenie 2 x za pomocą wysokiej klasy
plastikowej soczewki. Wewnętrzne lupy: 20 mm średnica 3 x i 4 x
powiększenie. Rączka z gumy umożliwia łatwe chwytanie i zabezpiecza
przed wyślizgnięciem się lupy z ręki. wym. 19,5 x 10,8 x 3 cm (szkło o
śr. 10 cm )

23

Okulary z wymiennymi szkłami. Można umieszczać dwa szkła w jednym
okularze dzięki czemu dziecko może porównywać i mieszać barwy.
Dodatkowo dołączone jest szkło zniekształcające, które daje efekt
obrazu widzianego okiem owada. Zestaw zawiera: oprawkę, cztery
pary szkieł czerwone, żółte, niebieskie, przeźroczyste, zniekształcające i
instrukcję. od 3 lat
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Kod

Nazwa

TKTY1150

Lupki małe
przezroczyste

TTNV7020

TTNV7010

TKIV1740

TKNV8027

TKEI0010

TTNV8020

TKNV8030

Lupy

Lupki małe

Pojemniki do obserwacji

Megalupa

Podwójna lupa z
pająkiem

Podwójna lupa

Lupa Peryskop

Cena brutto VAT

49,00

47,00

45,00

37,00

20,00

32,00

45,00

39,00

Zdjęcie

Opis

23

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

23

Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, pozwalają dostrzegać
szczegóły małych przedmiotów. W lepszej obserwacji pomogą pensety
umieszczone w specjalnym schowku lupy. 3 szt.; dł. 19 cm

23

Lekka lupka z tworzywa powiększająca 2 x. Pozwala dostrzec szczegóły
małych przedmiotów. Przydatna również w poznaniu zjawiska
załamywania światła. 4 szt.; dł. 13,5 cm

23

Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obserwacji małych obiektów
w przyrodzie: owadów, roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają
kratkę, która pomaga w porównywaniu i ocenie wielkości obiektów. 6
szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5 cm, śr. 4,8 cm;
wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm

23

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

23

Posiada dwie możliwości obserwacji pająka: od góry przybliżenie 6x
albo z boku 4x dzięki temu mamy możliwość porównania tych dwóch
obrazów. Lupa posiada uchwyty co ułatwia jej trzymanie i obserwację.
Całość wykonana z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości. od 5
lat

23

Przyrząd umożliwia obserwację małych i co ważne, żywych owadów
oraz niewielkich przedmiotów. powiększenie 2x i 4x; wym. pudełka: śr.
6 cm, wys. 7,5 cm; 3 szt.

23

Praktyczna lupka z obszernym pojemnikiem, umożliwiającym
obserwowanie żywych owadów i innych preparatów. Pojemnik może
być umieszczony w podstawie, a odpowiedni zestaw lusterek i szkieł
daje możliwość obserwacji obiektu od góry i od dołu. wym. 7 x 13,5
cm; 1 szt.

www.nowaszkola.com
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TKLR1963

TKNV1020

Nazwa

Pęsetki duże

Lornetka

Cena brutto VAT

57,00

46,00

Zdjęcie

Opis

23

Zestaw dużych plastikowych pęsetek, wygodnych do trzymania w
rączce i chwytania owadów oraz niewielkich przedmiotów. Specjalne
wgłębienia na paluszki pomagają utrzymać pęsetkę stabilnie w dłoni a
ząbkowana końcówka zapobiega wyślizgiwaniu się chwytanych
przedmiotów. Posługując się pęsetką dziecko trenuje zdolności
manualne i wzmacnia uchwyt dłoni oraz wyrabia nawyk właściwego
trzymania długopisu. W zestawie znajduje się 12 pęsetek po 2 z
każdego koloru. wymiary: szer. 5,5 cm, gr. 2 cm., wys. 51 cm. wiek: 5+

23

Lornetka specjalnie dedykowana dla najmłodszych odkrywców.
Przybliżenie 4 razy jest optymalne dla dzieci, aby nie zniechęcić ich do
dalszych poszukiwań. Utrzymanie stabilności obrazu nie sprawia
kłopotów nawet czterolatkowi! Żółty kolor łatwo odszukać pośród
wielu zabawek. Wygodny, plastikowy futerał umożliwi zabranie jej
nawet na długie spacery.

Nowość 2016

PREPARATY BIOLOGICZNE

TKMX1925

Zoologia. Preparaty
mikroskopowe

89,00

23

25 preparatów o tematyce zoologicznej np. pióro gołębia, język
pszczoły, sierść królika, noga muchy; 12 szt. (6 różnych preparatów,
każdy występuje podwójnie)

TKMX2925

Botanika. Preparaty
mikroskopowe

74,00

23

Zestaw gotowych preparatów biologicznych. całość w drewnianym
pudełku; 25 szt.

Zawartość zestawu:

TKMX0009

Anatomia człowieka.
Preparaty
mikroskopowe

TKCS6003

Podziemny odkrywca.
Małe laboratorium

TKTG0060

Torba małego ogrodnika

89,00

59,00

125,00

Nabłonek płaski
Nabłonek wielowarstwowy płaski
Tkanka łączna zwarta, rattit
Tkanka łączna luźna, rattit
Mięsień szkieletowy, przekrój podłużny
Mięsień szkieletowy, przekrój poprzeczny
Tkanka mięśniowa gładka, pojedyncze włókna
Mięsień sercowy

23

23

Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny.
Umożliwia porównywanie rozwoju korzeni w stosunku do wzrostu
części zielonej oraz obserwację zachowań mieszkańców ziemi np.
dżdżownic. wym. 40 x 18 x 6 cm

23

Zestaw umożliwiający dzieciom realizację ogrodniczej pasji. Zaletą
narzędzi jest ich autentyczny wygląd, ponieważ wykonane są z metalu i
osadzone w drewnianych rączkach. 4 łopatki o różnym kształcie, 2
różne grabki, konewka ze spryskiwaczem (wykonana z tworzywa),
torba poliestrowa z kieszeniami i wygodnymi uchwytami; wym. 19 x 13
x 24 cm

www.nowaszkola.com
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TKNV8070

TKEI0029

TKEI0033

TKIV7359

TKIV7059

Nazwa

Zestaw do
eksperymentów z
botaniki

Wodne obserwatorium

Powietrzne
obserwatorium

Zestaw do recyklingu

Zestaw do energii
odnawialnej

Cena brutto VAT

92,00

62,00

59,00

315,00

395,00

Zdjęcie

Opis

23

Laboratorium botaniczne wyposażone we wszystkie niezbędne
instrumenty dla ogrodnika. Wyposażone jest w instrukcję (w 6
językach) pokazującą sposób wykonywania 14 eksperymentów.
Pozwala odkryć i poznać wspaniałe królestwo roślin. wym. 30 x 27 x 8
cm; 5 pojemników laboratoryjnych; 6 doniczek torfowych; 6 tabletek
torfowych; 2 gąbki do kiełkowania nasion; 1 woreczek nasion z 8
różnymi gatunkami roślin; stanowisko laboratoryjne; soczewka
powiększająca; łopatka; linijka; kroplomierz; penseta; podpórka roślin;
karta identyfikacyjna; arkusz danych; podręcznik przyrodniczy; od 8 lat

23

Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w którym umieszczona jest
lupa. Złapane owady, pływające rybki czy roślinę, można w nim
dokładnie obejrzeć i przenieść. Wieczko posiada otwory wentylacyjne,
przez co wiaderko jest bezpieczne dla owadów. Duży pojemnik z lupą
w zakrętce idealnie nadaje się do obserwacji wodnych stworzonek w
ich naturalnym środowisku. Za pomocą siatki dzieci mogą łapać różne
wodne owady, a pęseta przyda się do przenoszenia ich. wiaderko z
lupką 30 cm; pęseta; lupa; siatka z rączką; instrukcja

23

Dzieci obserwują owady i poznają ich zachowanie. Dzięki specjalnej
siatce robaczki mogą swobodnie poruszać się. Boczne ścianki są są
ruchome co umożliwia złapanie i wypuszczenie owada z
obserwatorium.
W zestawie: Lupa, siatka, instrukcja
Wym. obserwatorium 20 x 13 cm, dwie boczne ścianki ruchome. Od 5
lat

23

Innowacyjny zestaw dla nauczycieli i uczniów zaprojektowany w celu
przeprowadzania eksperymentów. Pojemniki idealnie sprawdzą się w
testach materiałów biodegradalnych. 6 pojemników o wym. 14,5 x 12
cm; 6 próbek miedzi, cyny, plastiku i aluminium; 6 kartoników;
przewodnik dla nauczyciela

23

Zestaw ten pokazuje możliwe źródła pozyskiwania energii. Dzieci maja
okazję doświadczyć efektywności danych źródeł: woda, wiatr i słońce
na 4 urządzeniach wyjściowych: dzwonek, miernik, światło i turbina.
wys. 38 cm
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKMO0045

Młody obserwator
przyrody. Encyklopedia

58,00

5

Z tą książką poznasz wiele ciekawych faktów z życia roślin i zwierząt,
odkryjesz niejeden przyrodniczy sekret. Czy wiesz, że łodyga skrzypu
skrzypi, dżdżownice potrafią hałasować, a na księżycu widać nieraz
lisią czapę? A czy wiesz, że piasek jest skałą, gąsienica pazia królowej
pachnie ananasem, a owocami lipy są orzeszki? Encyklopedia ta
rozbudza zainteresowanie życiem małych i dużych stworzeń, daje
możliwość bliskiego poznawania natury i uczy jak ją obserwować. To
jedyna taka publikacja na rynku, zawiera kilkaset fascynujących
zagadnień i ciekawostek przyrodniczych, ponad 1000 barwnych
fotografii roślin, zwierząt, krajobrazów i zjawisk, naturalistyczne
rysunki przekrojowe. 240 str.

TKLN4045

Puzzle Las

48,00

23

48 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

5

Książka opisuje fascynujące życie naszych czworonożnych i
skrzydlatych sąsiadów zamieszkujących łąki, parki, obrzeża miast i
rabatki. Wyjątkowe akwarelowe ilustracje wiernie oddają rzeczywisty
wygląd zwierząt, a opowieści o tym, co robią poszczególne zwierzęta o
różnych porach roku, napisane są językiem ciekawym i zrozumiałym
dla dzieci. W książce można również znaleźć informacje o wymiarach,
systematyce, rodzaju pożywienia i porze obserwacji a słowniczek na
końcu książki pomoże zrozumieć znaczenie trudniejszych pojęć.
oprawa twarda, szyta i klejona, wym. 30,2 cm x 21,6 x 1,2 cm, ilość
stron: 96

5

Książka przeznaczona dla młodych obserwatorów przyrody. Zwiera
podstawowe terminy i ciekawostki na temat ekologii oraz wskazówki,
dzięki którym dzieci dowiedzą się jakimi sposobami same mogą
chronić przyrodę. W książce znaleźć można także dużą ilość faktów
przyrodniczych, tematycznych zdjęć, różnorodnych zadania do
wykonania, dekalog miłośnika przyrody, końcowy test wiedzy oraz
dyplom miłośnika przyrody. Format A4, oprawa miękka zeszytowa,
ilość stron: 32 Wiek: 5+

TKTD0011

TKMO0049

Zwierzęta wokół nas - 4
pory roku


Ekologia i ochrona
środowiska. Książka


38,00

19,00

www.nowaszkola.com
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Kod

TKMO0005

Nazwa

Cena brutto VAT

Drzewa naszych lasów.
Zeszyt

31,00

5

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

Poznaj 14 najważniejszych gatunków drzew rosnących w lasach i
parkach. Przyjrzyj się ilustracjom, odrysuj je na kalce, używając ołówka
i kredek.
Przekonaj się, że kalkowanie to wielka frajda!
Pochwal się własnym zielnikiem. Zbierz liście, kwiaty, owoce i zasusz je.
Twój skarb z pewnością wzbudzi podziw kolegów i członków rodziny.
Zapamiętaj nazwy i zostań ekspertem drzew, czyli dendrologiem.
Format: 21 x 30 cm
Liczba stron: 32 strony
Oprawa: kartonowa

PRZYRZĄDY DO POMIARÓW I WYKONYWANIA DOŚWIADCZEŃ
duży, czytelny wyświetlacz, przycisk start/stop, zakres czasowy: 99 min
i 59 sek.
Nowość 2016
wym. 10,5 x 10 cm, wysuwana podpórka. Wymaga 1 baterii AAA (nie
wliczona)

TKCM2077

Stoper elektroniczny

50

23

TKCM5007

Kamertony widełkowe

19

23

Służą do strojenia instrumentów muzycznych, 2 szt.

Nowość 2016

TKCM8012

Latarki kieszonkowe
LED

99

23

12 szt., 4 kolory, dł. 15,5 cm. Wymagają 2 baterii AA (nie wliczone)

Nowość 2016

TKCM3016

Klipsy krokodylki

16

23

10 szt. po 2 z każdego koloru, dł. 36 cm

Nowość 2016

Nowość 2016

Nowość 2016

TKTY7201

Miarka składana

96

23

Metrowa miarka dwustronna z podziałką w centymetrach i calach,
składana w dwóch płaszczyznach.
5 szt. tworzywo sztuczne

TKTY1069

Stoper

19

23

1 szt. wys. 5 cm

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

TKVO8575

Szklany termometr

TKVO3304

Termometr w obudowie
ze znacznikami

TKTR0101

Opis

Nowość 2016

23

Zakres od -10 ºC do +110 ºC. Zamknęty w plastikowej tubie.

Nowość 2016

30

23

Zakres: od -30 do +110 ºC Przeznaczony do mierzenia temperatury
powietrza, gleby i cieczy. Kolorowe suwaki pomagają w obliczaniu
różnic w temperaturze. Umieszczony w plastikowej obudowie
zabezpieczającej. Możliwość zawieszenia dł. 32 cm

Nowość 2016

Miarki edukacyjne 1100

37

23

10 szt. wym. 50 x 10 cm

Nowość 2016

TKTR0100

Miarka ścienna
edukacyjna 1-100

49

23

2 szt. pierwsza w zakresie 1 - 50, druga: 51 - 100 cm

Nowość 2016

TKTG0819

Waga elektroniczna

256

23

TKVO5479

TKVO3673

Zestaw elektronika 1

Owocowy zegar. Zestaw
do eksperymentów

TKVO8189

Zestaw elektronika 2

TKVO5864

Cykl wody. Model
demonstracyjny

Cena brutto VAT

14

189

42

159

366

23

Zdjęcie

Bardzo czuła i dokładna. Zakres pomiaru: do 1000g. wym. 17 x 24 x 3,5
Nowość 2016
cm. Wymaga 2 baterii AA (nie wliczone)

W skład zestawu wchodzi: 10 baterii słonecznych, 10 silniczków, 48
kabli o dł. 1 m. z końcówką krokodylową, 10 elektronicznych
piszczków, 30 żarówek 2,5 V, 0,3 A, 10 oprawek żarówkowych, 10
kwadratowych baterii. Plastikowe pudełko.

Nowość 2016

23

Samodzielnie zbuduj elektroniczny zegar napędzany przez… sok, colę
ziemniaka! W zestawie: 5 metalowych zworek, moduł elektroniczny,
duża baza z tworzywa, mała baza z tworzywa, 2 walcowate pojemniki, Nowość 2016
2 cynkowe elektrody, 2 miedziane elektrody.. Zestaw w plastikowej
skrzynce o wym. 14,5 x 12,5 x 6 cm, wiek: 6+

23

Z tym zestawem przeprowadzisz ponad 350 eksperymentów
elektronicznych! Wprawisz w ruch małe śmigło, zobaczysz jak świeci
żarówka lub dioda, wydobędziesz dźwięk z głośnika. Elementy łączone
Nowość 2016
na wygodne zatrzaski. 42 części z tworzywa, podstawka, instrukcja.
Wym. opakowania 42 x 28,5 x 4 cnWymaga 4 baterii AA (nie wliczone.
wiek: 6+

23

Dzięki niemu możesz wywołać deszcz w swojej klasie, obserwować
proces parowania, skraplania oraz opadów deszczu. W zestawie:
plastikowy pojemnik z makietą terenu 3d, pokrywka, podpórka,
chmura, instrukcja. Wym. 41,4 x 30 x 16 cm, wiek: 6+

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

Zestaw trzech pogodowych urzadzeń pomiarowych w poręcznej
walizce z rączką. Barometr - do pomiaru ciśnienia atmosferycznego,
higrometr - do pomiaru wilgotności, termometr - do pomiaru
Nowość 2016
temperatury powietrza w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Z tyłu
zamykany schowek z 3 podstawkami, na których opiera się urządzenia
po wyjęciu ich z walizki. wym. całości: wiek: 5+

TKLR2940

Mobilna stacja
pogodowa

234

23

TKLR2442

Proste maszyny. Zestaw
konstrukcyjny

186

23

TKIV1397

Suwmiarka
demonstracyjna

32

23

TKIV1464

Miarka obwodowa

15

23

Służy do pomiaru obwodu zarówno regularnych jak i nieregularnych
obiektów. Stanowi doskonałą pomoc do pracy z mapą. Tolerancja 5 % Nowość 2016
wym. 11,5 x 9 cm, wykonany z tworzywa sztucznego

Kompaktowe, poręczne urządzenie do odczytywania katów nachylenia
oddalonych obiektów względem płaszczyzny poziomej. Posiada dwa
okna do odczytu pomiarów - wewnątrz i z boku urządzenia, dzięki
Nowość 2016
czemu wyniki może odczytać jednocześnie kilkoro dzieci. Bezpieczny,
w całości wykonany z tworzywa sztucznego. wym. 17 x 16,5 x 5 cm.
Ostrzeżenie. Nie wolno patrzeć pod słońce!

Zestaw pozwala na skonstruowanie 5 maszyn: krążek linowy, koło z
osią, równia pochyła, dźwignia, klin, 63 elem, wiek: 10+

Może być stosowana do pomiaru głębokości , szerokości i grubości
większości kształtów od 1 do 30 cm. wym. 42 x 19,5 cm, wykonany z
tworzywa sztucznego

Nowość 2016

Nowość 2016

TKIV0659

Chyłomierz edukacyjny

79

23

TKAM7058

Waga sprężynowa
niebieska. Skala: 250 g 2,5 N

17

23

Waga sprężynowa może być stosowana do pomiarów siły i masy.
Skalibrowana w Newtonach i gramach. Skala: 250 g - 2,5 N

Nowość 2016

TKAM7059

Waga sprężynowa
zielona. Skala: 500 g - 5
N

17

23

Waga sprężynowa może być stosowana do pomiarów siły i masy.
Skalibrowana w Newtonach i gramach. Skala: 500 g - 5 N

Nowość 2016

TKAM7060

Waga sprężynowa
brązowa. Skala: 1000 g 10N

17

23

Waga sprężynowa może być stosowana do pomiarów siły i masy.
Skalibrowana w Newtonach i gramach.

Nowość 2016
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Kod

Nazwa

TKAM7061

Waga sprężynowa
czerwona.
Skala: 2000 g - 20 N

17

TKVO0769

Waga sprężynowa
do 5000 g

17

TKRV1001

TKRV1002

TKRV1007

TKRV1008

TKMX0063

TKMX0104

TKMX0008

Amperomierz DC
-0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~ 0 ~
3A

Amperomierz AC
0~1A

Woltomierz DC
0~1~5V

Woltomierz AC
0 ~ 3V; 0 ~ 5V ~ 15V

Mikroskop
OPTICON SkillMaster
PRO

Mikroskop
OPTICON Genius

Mikroskop
OPTICAN BIOLIFE

Cena brutto VAT

47

54

47

50

1 387,00

867,00

478,00

Opis

Nowość 2016

23

Waga sprężynowa może być stosowana do pomiarów siły i masy.
Skalibrowana w Newtonach i gramach. Skala: 2000 g - 20 N

Nowość 2016

23

Waga sprężynowa może być stosowana do pomiarów siły i masy.
Skalibrowana w Newtonach i gramach.

Nowość 2016

23

Zakres pomiarowy: -0.2~0~0.6A; -1~0~3A
Dokładność: ± 2.5%f. S
potencjalny spadek/ubytek mocy: 75mV
Rozmiar: 133 x 97x 100-mm
Waga: 0,3 kg
podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~1A, 0~5A

Nowość 2016

23

Zakres pomiarowy: 0~1A
Dokładność: ± 2.5%f. S
potencjalny spadek/ubytek mocy: 30mV
Rozmiar: 133 x 97x 100-mm
Waga: 0,4 kg
podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~1A, 0~5A,
0~0.6A~3A

Nowość 2016

23

Zakres pomiarowy: 0~1~5V
Dokładność: ± 2.5%f. S
Czułość: 1mA
Rozmiar: 133 x 97x 100-mm
Waga: 0,3 kg
podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V;
0~5V ~15; -1~0~3V; -5~0~15V

Nowość 2016

23

Zakres pomiarowy: 0~3V; 0~5V ~15V
Dokładność: ± 2.5%f. S
Rozmiar: 133 x 97x 100-mm
Waga: 0,3 kg
podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V;
0~5V ~15V

Nowość 2016

23

23

23

Zdjęcie

Mikroskop biologiczny z głowicą binokularową. Korpus oraz kluczowe
elementy mechaniczne wykonane z metalu. W zestawie: 5
preparatów, zestaw szkiełek i narzędzia do tworzenia własnych
preparatów: chusteczki do czyszczenia optyki, zamykana probówka,
pojemnik na próbki, lupa, szalka Petriego, szkiełka podstawowe (5
Nowość 2016
sztuk) , szkiełka nakrywkowe (10 sztuk) , szpatułka, igła preparacyjna ,
bagietka laboratoryjna, pipeta, pęseta, 2 okulary, skalpel, naklejki na
preparaty
Zakres
x-1000 x
Zakrespowiększeń::
powiększeń: 100
100x-1000x
Wymienne okulary WF10x
Obiektywy 10x, 40x, 100x
Oświetlenie Z regulowaną intensywnością
Oświetlenie sztuczne Tak
Gotowe preparaty mikroskopowe Tak
Gotowe szkiełka na preparaty Tak
Zestaw narzędzi laboratoryjnych Tak
Zasilanie: Zasilacz sieciowy
Dodatki Wyposażony w soczewkę
Mikroskop o powiększeniu 102x-1024x.

Nowość 2016

Barlowa 1,6x, rewolwer obiektywowy (miskę obiektywową) z 3
obiektywami o mocy 4x, 10x oraz 40x. Instrument posiada obrotową
(360°) wieżyczkę okularową, współosiową śrubę makro- i
mikrometryczną. Posiada wbudowaną specjalistyczną lampę do
Nowość 2016
podświetlania preparatów o płynnej regulacji oświetlenia. Oświetlenie:
Z regulowaną intensywnością
Napęd / zasilanie: Zasilacz sieciowy
Wymienne okulary: WF16x
Model: Biolife
www.nowaszkola.com

nowaszkola.com
Kod

TKTG0837

Nazwa

Panel świetlny A3

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

556

Panel służy do oglądania przezroczystych i półprzezroczystych
obiektów. Posiada możliwość ustawienia jednego z 12 kolorów co
umożliwia dzieciom eksperymenty z mieszaniem barw oraz funkcję
samodzielnie zmieniających się barw światła. Istenieje również
Nowość 2016
możliwość nagrywania 30 sekundowych wiadomości głosowych.
Można powiesić go na ścianie w pozycji pionowej i poziomej. wym. 48
x 38,5 cm

Sensoryczna kostka emanujaca światłem w 16 różnych kolorach.
Światło w kostce rozprzestrzenia się równomiernie i może posłużyć
jako panel do doświadczeń oraz zabaw z przezroczystymi
przedmiotami, zdjęciami RTG albo delikatne oświetlenie
Nowość 2016
pomieszczenia. 6 - cio godzinny cykl ładowania wystarcza na 10 godzin
pracy. Max. obciążenie 80 kg. Sterowanie funkcjami poprzez pilota
(zmiana kolorów, natężenia światła, przycisk włącz/wyłącz) Możliwość
zabawy na zewnątrz. wym 40 x 40 x 40 cm, wiek: 3+

TKCM5544

Świetlna kostka

566

23

TKBD5160

Wskaźnik teleskopowy

12

23

Przydatny w czasie zajęć lekcyjnych do wskazywania elementów na
tablicy. Wym.: 24 - 100 cm.

TKTY2045

Waga szalkowa

85,00

23

wym. 34 x 15 x 17 cm, 2 szalki z podziałką, zdejmowane, każda o poj. 1
litra

TKTY7206

Waga. Mega zestaw

105,00

23

Zestaw zawiera: 2 pudelka, 2 miski, 48 liczmanów zwierzęta, 100
krążków, 20 patyczków, waga. 3+

23

Posiada plastikowe pojemniki z uchwytami i wygodnym odpływem na
wodę. Służy do pomiaru stałych, sypkich i płynnych produktów.
Odmierza z dokładnością, co do jednego grama. wym. 13 x 37 x 14 cm;
poj. 1 pojemnika = 0,5 l (z podziałem od 100 do 500 ml)

23

Waga sprężynowa może być używana do pomiaru siły i masy
przedmiotu, lub wykorzystywana do badania siły podczas pchania czy
ciągnięcia.

23

Dzieci uzmysławiają sobie znaczenie wartości liczb poprzez
umieszczanie ciężarków na ramionach wagi. Za jej pomocą można w
prosty sposób zilustrować dodawanie, odejmowanie lub mnożenie.
waga o wym. 22 x 66 cm; 20 szt. ciężarków 10 g

TKLR1524

Waga wielofunkcyjna

TKVO0769

Waga sprężynowa do
5000 g

TKLR0100

Waga matematyczna

Nowość 2016

77,00

42,00

52,00
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKTY6016

Waga Junior z Misiami

69,00

23

Waga posiada dwa wyjmowane pojemniki (poj. 500 ml) z pokrywkami
zabezpieczającymi przed wylaniem się odmierzanych płynów.
Przezroczyste pojemniki posiadają dodatkowo podziałkę 100 ml. Waga
jest niezbędnym przyrządem do porównywania ciężaru. Rolę
ciężarków spełniają kolorowe misie różnej wielkości. w zestawie misie
różnej wielkości i wadze (12g, 9g, 6g, 3g); dł. 37 cm, wys. 14 cm; 12
niebieskich misiów; 12 czerwonych misiów

TKTY2040

Waga klasyczna

59,00

23

Waga posiada dwa zdejmowane pojemniki. Służy do ważenia
drobnych produktów stałych. dł. 33 cm, wys. 11 cm

TKVO5269

Waga szkolna
metalowa, 2 kg

325,00

23

wym. 14 x 17 x 40 cm, max ciężar 2 kg. nie zawiera odważników

TKVO2206

Odważniki

89,00

23

4 szt: 1 x 500g; 2 x 200g; 1 x 100g.

TKTY8350

Odważniki sześciokąty

37,00

23

54 elem.; 4 kolory; każdy kolor oznacza inną wagę: czerwony – 1 g. (20
elem.), niebieski – 5 g. (20 elem.), zielony – 10 g. (10 elem.) i żółty – 20
g. (4 elem.)

TKVO5752

Zestaw odważników

94,00

23

10 odważników w pudełku: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g, 1 x 20 g, 1 x
50 g

23

Mata na podłogę za pomocą której można ćwiczyć dodawanie oraz
odejmowanie. Liczby parzyste i nieparzyste pomagają w
zapamiętywaniu i ćwiczą pamięć logiczną. Doskonała do prac
zespołowych. wym. 660 x 30 cm, od 5 lat.

TKLR0935

Podłogowa oś liczbowa

147,00

www.nowaszkola.com
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TKNS3016

Nazwa

Stopy miarki

Cena brutto VAT

37,00

Zdjęcie

Opis

23

Dzięki nim w obrazowy sposób można wytłumaczyć dziecku pojęcie
miary oraz wzajemnej relacje wartości miar. Mniejsze wartości
zawierają się w większych, zabawa jak w przypadku działań z
kolorowymi liczbami. Dodatkowym walorem miarek jest materiał, z
jakiego zostały wykonane: lekki, łatwy w utrzymaniu w czystości oraz
estetyczny w kolorystyce. 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości:
10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm

TKIV4259

Duża miara 1 m

33,00

23

Duża sztywna linijka z z wyraźną podziałką co 1 cm, 5 cm i 10 cm.
Wykonana z mocnego tworzywa o zaokrąglonych krawędziach i
końcówkach. Idealna pomoc edukacyjna do wykorzystania w nauce
pomiarów długości. wym. 100 x 5 x 1,5 cm

TKNS3062

Miara zwijana 30 m

29,00

23

Miara zwijana z dużą korbką umożliwiająca szybkie zwijanie taśmy. 30
m

TKVO5019

Magnetyczna linijka - oś
liczbowa

96,00

23

Miara którą można zamocować na dowolnej metalowej powierzchni,
na której można pisać markerami i bez problemu je ścierać. 200 x 12
cm; 100 sektorów – przemiennie 10 czerwonych, 10 białych, marker

TKIV0945

Miarki szkolne

65,00

23

Elastyczne taśmy, ułatwiają w praktyczny sposób zrozumienie pojęcia
długości oraz nabranie umiejętności dokonywania samodzielnych
pomiarów. 10 szt.; dł. 1 m

TKVO6889

Magnetyczna linijka duża

459,00

23

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

TKKW1602

Zestaw geometryczny

8,00

23

zestaw zawiera 4 transparentne elementy: linijka 20 cm; ekierka 9 cm;
ekierka 13 cm; kątomierz 10 cm

23

Komplet podstawowych przyborów tablicowych: cyrkiel, kątomierz, 2
ekierki, linijka. Duże, wygodne przyrządy z uchwytami zapewniają
łatwość oraz dokładność w odmierzaniu i rysowaniu. Przyrządy
wyposażone są w magnesy, co ułatwia pracę przy tablicy. Wszystkie
uchwyty są zdejmowane. linijka dł. 100 cm; ekierki 40 cm; 5 szt.

TKTY1040

Przybory do tablicy

145,00

www.nowaszkola.com
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TKTY1070

Dystansomierz

TKEI0188

Klepsydry.
Zestaw klasowy

TK342179

TKIV0940

Klepsydry duże

Klepsydra

Cena brutto VAT

85,00

79,00

45,00

50,00

Zdjęcie

Opis

23

Łatwy w obsłudze przyrząd do odmierzania dużych odległości. Dziecko
prowadzi przed sobą koło po mierzonym odcinku drogi. Po
przejechaniu odległości 1 metra pojawia się charakterystyczne
kliknięcie. Odczytu dokonujemy na liczniku zamontowanym na
odwrocie tarczy. Dystansomierz posiada wygodny uchwyt z regulacją
długości. śr. tarczy 32 cm; max. długość uchwytu 78 cm

23

Klepsydry odróżniają się od siebie kolorem piasku i pokrywką: 10
minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3 minuty (żółta), 1 minuta
(niebieska) i 30 sekund (czarna). tworzywo sztuczne; 20 klepsydr w 5
kolorach estetyczna walizeczka

23

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

23

Za jej pomocą można dokonać porównania przepływu czasu od 5 sek.
do 3 min. Oprócz piasku pozwala ona również na eksperymenty z
innymi materiałami sypkimi, np. cukier, sól, mąka i w zależności od ich
rodzaju określa porównanie czasu trwania eksperymentów. 1 torebka
srebrnego piasku; instrukcja; wym. śr. 8 cm, wys. 14,5 cm

TKIV8260

Stacja meteorologiczna

107,00

23

Przeznaczona do kontroli i obserwacji podstawowych parametrów
klimatycznych takich jak: temperatura powietrza, prędkość wiatru,
kierunek wiatru, promieniowanie słońca, opad atmosferyczny. dł. 116
cm

TKIV8059

Wiatromierz

60,00

23

Przyrząd umożliwiajacy pomiar kierunku i prędkości wiatru.

TKNS0304

Termometr
demonstracyjny

39,00

23

Termometr paskowy, idealny do nauki odczytywania temperatury na
skali Fahrenheita oraz Celsiusa. Termometr posiada przesuwaną taśmę
pozwalającą symulować określoną temperaturę. wym. 15 x 60 cm

TKVO9996

Kompas

14,00

23

Przyrząd nawigacyjny przydatny w terenie, na wycieczkach oraz do
odczytywania kierunku na mapach. śr. kompasu 4,8 cm

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

TKNV4010

Kompas wielofunkcyjny

Cena brutto VAT

38,00

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

Kieszonkowy przyrząd optyczny, który może być używany jako:
lornetka, lupa (2 szt.), kompas, lusterko powiększające (2 szt.),
płaszczyzna do obserwacji. 1 szt.; wym. 4 x 4 x 9,2 cm

23

TKCM5026

Duży kompas

36,00

23

Wysokiej jakości duży kompas ze sznureczkiem. Na tarczy
zaznaczonych jest osiem kierunków, a na obrzeżach pełna 360stopniowa skala. Średnica 10 cm.

TKEI0001

Stetoskop

34,00

23

metalowy; dł. 75 cm

ELEKTRYCZNOŚĆ

TKIK0018

Labirynt elektryczny

40,00

Idealny zestaw dla małego naukowca, aby wprowadzić go w świat
elektryczności. Doskonałe połączenie zabawy i nauki. Dziecko bawiąc
się stara się przejść labirynt, gdy popełni błąd włącza się alarm i
dźwięk. Zestaw rozwija manualnie jak i umysłowo. Układ jest do
samodzielnego montażu przez dziecko, nie posiada elementów
niebezpiecznych. od 6 lat

23

MAGNETYCZNOŚĆ

TKRV6012

Pałeczki szklane

45

23

2 szt., dł. 30 cm., śr. 1,3 cm. wym. jedwabnej tkaniny 36 x 36 cm

Nowość 2016

TKRV6013

Pałeczki ebonitowe

47

23

2 szt., dł. 30 cm., śr. 1,3 cm. wym. tkaniny 36 x 36 cm

Nowość 2016

TKVO5967

Opiłki żelaza

32

23

250 g
w plastikowym słoiczku

Nowość 2016

TKVO5563

Pole magnetyczne
cylinder
demonstracyjny

144

23

Przezroczysty pojemnik wypełniony opiłkami żelaza. Wewnątrz
ruchomy walcowaty magnes. Całość umieszczona przezroczystym
pudełku z tworzywa sztucznego. Śr. 9 cm, wys. 13 cm

Nowość 2016
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

Nowość 2016

TKCM0147

Metalowe płytki
magnetyczne

76

23

Tabliczki oznaczone literami do eksperymentów magnetycznych:
miękkie aluminium, mosiądz, miedź, stal, magnetyczna stal
nierdzewna, niemagnetyczna stal nierdzewna, stal galwanizowana,
twarde aluminium, brąz fosforowy, nikiem srebrny, miękka stal
cynkowana, cynk. 12 szt. o wym. 5 x 2,5 cm

TKCM0207

Magnesy sztabkowe.
Zestaw

80

23

20 szt. o wym. 5 x 1,5 x 1 cm

Nowość 2016

Nowość 2016

Nowość 2016

TKCM0437

Okno eksperymentów
magnetycznych

176

23

Opiłki żelaza zanurzone w wodzie pozwalają na obserwację zjawisk
magnetycznych. Okno można umieścić na rzutniku prezentując
działanie pola magnetycznego wszystkim uczniom jednnocześnie.
wym. okna 23 x 13 cm, 2 magnesy dwubiegunowe o dł. 4 cm, dwa
magnesy dwubiegunowe w obudowie plastikowej o dł. 8 cm, 2
magnesy walcowe o dł. 2,5 cm i śr. 0,7 cm

TKCM0190

Prostokąt
eksperymentów
magnetycznych

7

23

Pudełko z z opiłkami żelaza do obserwacji oddziaływania pola
magnetycznego. wym. 9,5 x 6,8 x 1,2 cm, wytrzymałe tworzywo
sztuczne

Obserwuj, jak magnesy wpływają naróżne materiały i inne magnesy i
odkryj podstawowe pojęcia z teorii magnetyzmu.
Zawartość:
2 magnesy podkowiaste
magnesy okrągłe z otworem na trzpieniu (2x czerwony i 4x czerwony /
Nowość 2016
niebieski)
6 kompasów
opiłki żelaza
4 magnesy sztabkowe o dł. 7,5 cm
2 magnesy sztabkowe o dł. 3,7 cm

TKVO8416

Odkrywca
magnetyczności. Zestaw
do eksperymentów

198

23

TKEI0002

Kulki magnetyczne

12,00

23

12 magnetycznych kulek w 12 kolorach

TKVO8514

Magnetyczna podkowa

28,00

23

Duży plastikowy magnes. Idealny do trzymania w małych rączkach i
testowania różnych materiałów. 1 szt.; wym. 21 cm

TKCM0299

Kolorowe kulki
magnetyczne. Zestaw

95,00

23

100 szt, śr. 15 mm

TKLR0790

Magnetyczne podkowy

112,00

23

Zabawa podkowami pozwala w przystępny i aktywny sposób
poznawać zasady zjawiska magnetycznego, jakie występuje w
przyrodzie. wym. 6–12,7 cm; 6 szt.

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

TKVO8687

Pierwsze kroki z
magnesem

TKEI0052

TKVO8678

TKCM0417

Zestaw badacza
magnetycznych atrakcji

Igła magnetyczna

Magnes a kula ziemska

Cena brutto VAT

99,00

84,00

16,00

115,00

Zdjęcie

Opis

23

1 duży magnes w kształcie podkowy, 1 magnes w kształcie podkowy, 4
magnetyczne różdżki, 14 magnetycznych kulek, 40 przeźroczystych
żetonów z magnetyczną obręczą dookoła

23

Materiały stanowiące zawartość gry zachęcają dzieci do rozwoju
logicznego myślenia, pomagają w zrozumieniu tematu magnetyzmu.
Gra składa się z zestawu magnesów zróżnicowanych wielkością,
kolorem, kształtem oraz z samochodzików. Dołączona jest instrukcja
kierująca graczem w czasie kolejnych zadań edukacyjnych. Materiał
został podzielony na kategorie według stopnia skomplikowania zadań,
w celu ułatwienia pracy nauczycielowi, mając na uwadze różne
poziomy trudności podczas pracy z dziećmi. 2 magiczne szpatułki (2,3 x
1,4 x 16 cm); 1 linijka (3 x 0,3 x 20 cm); 1 stojak (śr. 4 cm, wys. 11 cm); 2
samochodziki, (10,5 x 6 x 3,3 cm); 2 ludziki (3 x 3 x 8,2 cm); 2
pudełeczka z drobinkami żelaza (6,8 x 9,3 cm); 8 dwukolorowych
pierścieni z magnesem (śr. 3,5 cm); instrukcja; od 8 lat

23

Najprostszy model kompasu do doświadczeń magnetycznych,
testowania pola magnetycznego oraz wyznaczania kierunków
geograficznych. dł. igły 7,5 cm

23

Zestaw składający się z modelu kuli ziemskiej z umieszczonym
wewnątrz magnesem, oraz z dwubiegunowego magnesu 3wymiarowego z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu
globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej. Dzieci w
trakcie zabawy mogą wyznaczać, określać główne i pośrednie kierunki,
natomiast dwa kolory magnesu: czerwony i niebieski pozwalają
zrozumieć, iż magnes ma dwa bieguny. śr. kuli 10 cm; wym. wskaźnika
12,5 x 3,5 cm

TKTR1398

Gra Właściwy kierunek.

52,00

23

Gra ćwicząca orientację kierunkową na płaszczyźnie. Gracz ma za
zadanie przemieszczać się po planszy zgodnie ze wskazaniem 2 kostek:
kierunkowej i liczbowej. plansza; 4 pionki; 2 kostki; całość w
plastikowej torbie

TKEI0938

Wykrywacz metalu

90,00

23

Wykrywacz metalu z powiadomieniem dźwiękowym oraz diodami Led.
Solidna składana aluminiowa konstrukcja o wym. od 58 cm do 96 cm.
Wiek: 8+, wymaga baterii 9V

DOŚWIADCZENIA
www.nowaszkola.com
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TKNE1607

Układ okresowy
pierwiastków.
Tablica dwustronna

TKVS0012

Układ okresowy
pierwiastków. Tablica
dwustronna

TKDR2250

TKDR1463

Mały chemik 100
doświadczeń

Mały chemik 160
doświadczeń

Cena brutto VAT

180

38

5

23

97,00

Zdjęcie

Opis

Plansza dwustronna. Na jednej stronie znajduje się układ okresowy ze
zdjęciami, druga strona jest przeznaczona dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Zawiera następujące informacje:
symbol chemiczny, nazwę, masę i liczbę atomową, charakter
chemiczny i stan skupienia pierwiastka chemicznego,
Nowość 2016
konfigurację elektronową,
wartość elektroujemności i energii jonizacji,
stopień utlenienia,
tabelę z najważniejszymi właściwościami fizykochemicznymi.
wym. 159 cm x 116 cm.

Karton kredowy o gramaturze 250g. Plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100cm

Nowość 2016

Zestaw pozwoli poznać tajniki chemii i odkryć mnóstwo ciekawych
substancji chemicznych, także tych znajdujących się w otoczeniu. W
zestawie: 9 odczynników oraz niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia ekscytujących doświadczeń. Probówki – 2szt
Stojak do probówek – 1szt
Uchwyt do probówki – 1szt
Palnik spirytusowy – 1szt
Rurka szklana – 2szt
Rurka gumowa – 1szt
Łyżeczka
dotajniki
odmierzania
– 2szt ciekawych
Zestaw pozwoli
poznać
chemii isubstancji
odkryć mnóstwo

Nowość 2016

substancji chemicznych, także tych znajdujących się w otoczeniu.W
zestawie: 19 odczynników oraz niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia ekscytujących doświadczeń.
Probówki – 4szt
Stojak do probówek – 1szt
Uchwyt do probówki – 1szt
Palnik spirytusowy – 1szt
Rurka szklana – 3szt
Rurka
1szt mnóstwo ciekawych
Zestaw pozwoli poznać tajnikigumowa
chemii i–odkryć

159,00

Nowość 2016

Nowość 2016

substancji chemicznych, także tych znajdujących się w otoczeniu. W
zestawie: 5 odczynników oraz niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia ekscytujących doświadczeń.
Probówki – 3szt
Nowość 2016
Stojak do probówek – 1szt
Łyżeczki do odmierzania substancji – 2szt
Okulary ochronne – 1szt
Papierki lakmusowe (długie paski) – 6szt
Korek z otworem – 1szt
Otaczający nas świat kryje wiele tajemnic. Bez większego trudu
możecie je poznać i dowiedzieć się, skąd się bierze deszcz, dlaczego po
nocy nastaje dzień, w jaki sposób rosną rośliny, jak zmienia się klimat,
skąd się biorą kolory w telewizorze, dlaczego statki pływają, a balony
unoszą się w powietrzu. Ponadto odkryjecie proste sposoby na
Nowość 2016
wyhodowanie w domowych warunkach kryształków cukru,
skonstruowanie aparatu do pomiaru wilgotności powietrza czy
zbudowanie elektromagnesu. . Ilość stron 128
Format 205x275 mm, oprawa miękka

TKDR0538

Mały chemik 50
doświadczeń
Zestaw 1

55,00

TKTD0014

Eksperymenty księga
młodych odkrywców

34

5

TKRV9003

Struktury molekularne.
Zestaw konstrukcyjny 1

150

23

Z zestawu można skonstruować do 8 struktur molekularnych

Nowość 2016

TKRV9005

Struktury molekularne.
Zestaw konstrukcyjny 2

98

23

54 kuliste elementy o śr. ok. 1 cm
30 łączników o dł. 2 cm
12 łączników o dł. 4 cm

Nowość 2016

TKKX7051

Energia wodna i
wiatrowa zestaw
konstrukcyjny

358,00

7 modeli, 288 elem., w plastikowej skrzynce o wym. 35 x 22 x 19 cm,
wiek: 9+

Nowość 2016
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TKKX8640

Mosty i ich konstrukcje

Cena brutto VAT

199,00

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

7 typów mostów, 13 modeli, 207 elem., plastikowy pojemnik o wym.
31,5 x 31,5 x 6 cm, wiek: 8+

Nowość 2016

Stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną, przygotowaną dla
nauczycieli szkół podstawowych w klasach 4–6. Program zawiera
ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, stanowiące wprowadzenie do
interaktywnego świata portalu Nauczyciel.pl.

TKDP0046

Lekcjoteka Matematyka
szkoła podstawowa kl 46

199,00

TKKX7075

Energia słoneczna
zestaw konstrukcyjny

358,00

3 modele. 128 elem., wiek: 9+ w plastikowej skrzynce o wym. 35 x 22 x
Nowość 2016
19 cm

79,00

Atrakcyjne i sprawdzone merytorycznie materiały multimedialne do
przedmiotu Chemia, to świetna baza pomysłów na przeprowadzenie
ciekawych lekcji z uczniami na tablicy interaktywnej bądź rzutniku. W
pakiecie dostępnych jest 560 zasobów, w tym 60 lekcji nauczycielskich
oraz 501 ćwiczeń.
Nowość 2016
Zagadnienia podstawy programowej
Substancje i ich właściwości.
Wewnętrzna budowa materii.
Reakcje chemiczne.
Powietrze i inne gazy.

TKDP0082

EduROM Chemia dla
gimnazjum (1-3)

23

23

Wszystkie zgromadzone w programie materiały są zgodne z nową
podstawą programową. Lekcjotek@ jest bazą pomysłów na
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca
z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji
materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć)

Stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną, przygotowaną dla
nauczycieli szkół podstawowych w klasach 4–6. Program zawiera
ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, stanowiące wprowadzenie do
interaktywnego świata portalu Nauczyciel.pl.

TKDP0045

Lekcjoteka Przyroda
szkoła podstawowa kl. 46

199,00

TKKX7052

Siły newtonowskie.
Zestaw konstrukcyjny

299,00

11 modeli, 115 elem. , w plastikowej skrzynce o wym. 35 x 22 x 19 cm,
Nowość 2016
wiek: 9+, wymaga 2 baterii AA (nie wliczone)

TKVO1412

Warsztat mieszania
kolorów.
Zestaw

75,00

23

Umożliwia przeprowadzanie eksperymentów mieszania barw
podstawowych. Dzieci same tworzą barwy pochodne. Zużyte barwniki
można dokupić oddzielnie. 4 probówki, 3 barwniki, 1 stojak, 3 miarki
100 ml, 1 miarka 200 ml, 1 pipeta, 1 łyżka, 1 koło barw

TKVO1413

Warsztat mieszania
kolorów. Barwniki
uzupełniajace

23

Umożliwia przeprowadzanie eksperymentów mieszania barw
podstawowych. Dzieci same tworzą barwy pochodne. Zużyte barwniki
można dokupić oddzielnie. 3 barwniki: 25 g żółtego, 25 g czerwonego,
25 g niebieskiego

7,00

23

Wszystkie zgromadzone w programie materiały są zgodne z nową
podstawą programową. Lekcjotek@ jest bazą pomysłów na
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca
z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji
materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć)
z interaktywnymi ćwiczeniami.
Załączone scenariusze lekcji to zbiór pomysłów obrazujących jak
efektywnie stosować multimedia podczas zajęć z grupą dzieci.

www.nowaszkola.com
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TKIK0014

TKEI0011

TKJD0099

Nazwa

Powstawanie kryształu

Wybuch wulkanu

Eksperymenty Mądrej
Żabki. Książka dla
nauczyciela


Cena brutto VAT

19,00

80,00

33,00

Zdjęcie

Opis

23

Zestaw pozwalający zrozumieć powstawanie i formowanie się
kryształów, poprzez samodzielne eksperymenty. Wystarczy zalać
kamyki roztworem krystalicznym, odłożyć go na kilka godzin, i już
będzie można dostrzec małe struktury krystaliczne. wym. 17 x 14 x 6
cm; od 10 lat

23

Duży zestaw pozwalający zrozumieć mechanizm wybuchu wulkanu.
Dzięki efektom dźwiękowym zabawa staje się ciekawsza i bardziej
realistyczna. podstawa do wulkanu; 2 x połówki góry wulkanu;
kolumna wodna; butelka; miarka; soda oczyszczona; kwas cytrynowy;
barwnik spożywczy; okulary; łyżeczka; zestaw farbek; pędzelek;
gąbeczka; instrukcja; od 7 lat

5

Nowość 2016

Nicole Borgmann. Ta książka to przygotowana przez nauczyciela
praktyka, stanowi autorski projekt włączenia w program zajęć
przedszkolnych nauk przyrodniczych. W niełatwe, ale fascynujące
tematy (pole magnetyczne, bieguny, konstruowanie prostych
alarmów, zasada działania prądu) wprowadza dzieci sympatyczna i
mądra żabka o imieniu Fryderyk. Dla nauczycieli to gotowa pomoc
dydaktyczna do zastosowania „od ręki”. Dla dzieci to fascynująca
przygoda z wielką wiedzą. Stron: 128
Oprawa: miękka, klejona
Format: 170 x 230

SPRZĘT LABORATORYJNY

TKRV9003

Struktury molekularne.
Zestaw konstrukcyjny 1

150

23

Z zestawu można skonstruować do 8 struktur molekularnych

Nowość 2016

TKRV9005

Struktury molekularne.
Zestaw konstrukcyjny 2

98

23

54 kuliste elementy o śr. ok. 1 cm
30 łączników o dł. 2 cm
12 łączników o dł. 4 cm

Nowość 2016

TKVO2109

Małe lejki

15

23

5 szt., śr. 4 cm, wykonane z tworzywa sztucznego

Nowość 2016

TKTY8401

Kostka pomiarowa

20

23

Przezroczysta kostka z pokrywką i podziałką do pomiarów objętości
cieczy. poj. 1 l.

Nowość 2016

www.nowaszkola.com

nowaszkola.com
Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

TKTY7160

Menzurki

31

TKTR1200

Pipety

TKLB0002

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

23

Pojemniki z lejkiem i podziałką do odmierzania i dozowania cieczy, 5
szt. poj. 1000 ml, 500 ml, 300 ml, 200 ml, 100 ml, wykonane z
tworzywa sztucznego

Nowość 2016

23

23

12 szt. poj. 3 ml, tworzywo sztuczne

Nowość 2016

Łyżka - rynienka

16

23

dł. 16 cm

Nowość 2016

TKLB0003

Pipeta Pasteura

103

23

500 szt. poj. 3 ml

Nowość 2016

TKLB0004

Łapa do probówek,
drewniana

7

23

dł. 18 cm

Nowość 2016

TKLB0005

Szczotka do probówek

6

23

dł. 64 cm

Nowość 2016

TKLB0006

Stojak do probówek 6+6

39

23

TKLB0007

Cylindry miarowe
100 ml

19

23

poj. 100 ml, borokrzemian, podstawka i kołnierz z tworzywa
sztucznego

Nowość 2016

TKLB0008

Cylindry miarowe
250 ml

27

23

poj. 250 ml, borokrzemian, podstawka i kołnierz z tworzywa
sztucznego

Nowość 2016

Miejsce na 90 probówek, śr przegródek 13 mm, składany, wykonany z
Nowość 2016
tworzywa sztucznego.

www.nowaszkola.com
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

TKLB0009

Cylindry miarowe
50 ml

16

23

TKLB0010

Kolba stożkowa
200 m

10

23

poj. 200 ml, borokrzemian

Nowość 2016

TKLB0011

Lejek plastikowy

7

23

śr. 75 mm

Nowość 2016

TKLB0012

Zlewki miarowe 250 ml

9

23

z wylewem, poj. 250 ml

Nowość 2016

TKLB0013

Zlewki miarowe 50 ml

8

23

z wylewem, poj. 50 ml

Nowość 2016

TKLB0014

Szkiełka zegarkowe

4

23

3 szt., śr. 75 mm

Nowość 2016

TKLB0015

Sączki laboratoryjne,
(bibuła lab.), 125 mm

25

23

100 szt., śr. 12,5 cm

Nowość 2016

TKLB0016

Tryskawka

13

23

poj. 250 ml

Nowość 2016

TKLB0017

Moździerz szorstki
z tłuczkiem
i wylewem

15

23

śr 8,1 cm, porcelana

Nowość 2016

poj. 50 ml, borokrzemian podstawka i kołnierz z tworzywa sztucznego Nowość 2016

www.nowaszkola.com

nowaszkola.com
Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

TKLB0018

Palnik alkoholowy
z knotem
i stojakiem z siatką

135

TKLB0019

Zestaw do destylacji
19/26

379

TKLR1206

Bryły porównawcze.
Pojemniki do pomiaru
objętości

124

Opis

Nowość 2016

23

poj. 150 ml

Nowość 2016

23

wys. 70 cm

Nowość 2016

23

Zdjęcie

Przezroczyste pojemniki z w formie figur geometrycznych z podziałką
do pokazania relacji między objętością pojemnością, masą i kształtem.
Nowość 2016
Sześć pojemników w trzech kształtach. wys. 11 cm, poj. 2 x 1000ml, 3 x
500ml, 1 x 250 ml, wiek: 8+

TKVO6033

Tetra testy paskowe do
mierzenia twardości
wody

130

23

Testery paskowe 6 w 1 do prostego i szybkiego sprawdzenia jakości
wody. Służą do pomiaru:
pH w wodzie słodkiej,
twardości ogólnej GH,
twardości węglanowej KH,
azotynów NO2, azotanów NO3, oraz chloru Cl2. 25 szt.

TKLB0001

Bagietka szklana

2

23

śr. 0,5 cm, dł. 20 cm

TKRV6004

Papierki wskaźnikowe

17

23

TKRV6005

Papierki lakmusowe

27

23

papierki do określania pH roztworu

Nowość 2016

TKAM7066

Statyw laboratoryjny

56

23

Stalowy statyw o wym. podstawy 4 x 6 cm

Nowość 2016

Ph: 1~14, szer. 7mm dł. 5 m

www.nowaszkola.com
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nowaszkola.com
Kod

Nazwa

Opis

Nowość 2016

RV2053

Suszarka laboratoryjna

82

23

32 miejsca, wym. 30 x 40 cm

Nowość 2016

TKRV6006

Papierki
fenoloftaleinowe

27

23

zakres Ph: 8.3~10.0

Nowość 2016

TKRV0514

Wężyki elastyczne.
Zestaw

10

23

wym. 5 x 7 mm

Nowość 2016

TKVO2105

Płytki Petriego

12,00

23

Transparentne plastikowe płytki z wysoką odpornością cieplną idealne
do szkolnych eksperymentów. śr. 9 cm, wys. 1,5 cm

TKTY0050

Cylindry miarowe

37,00

23

12 szt, poj. 50 ml

TKTY3950

Probówki małe

25,00

23

24 szt.; poj.12 ml

TKVO8543

Menzurki

85,00

23

Przezroczyste pojemniki służące do pomiaru. Wykonane z tworzywa
sztucznego. 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml (1000:10 ml)

23

Zestaw 5 wygodnych pojemników o różnych pojemnościach. Wszystkie
wyposażone w podziałkę widoczna z dwóch stron oraz zakończone są
dzióbkiem ułatwiającym prawidłowe dozowanie płynu. Wykonane z
trwałego tworzywa. 5 szt., 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml

TKTY7160

Miarki

Cena brutto VAT

30,00

Zdjęcie

www.nowaszkola.com

nowaszkola.com
Kod

TKIV1205

TKLR1963

Nazwa

Zestaw jednolitrowy

Pęsetki duże

Cena brutto VAT

89,00

57,00

Zdjęcie

Opis

23

Przezroczyste pojemniki o poj. 1 litra do zabaw badawczych i
doświadczeń chemicznych. Ciekawy kształt, podziałki na ściankach
pojemnika ułatwiają obserwację. Pomagają w zrozumieniu pojęcia
objętości. 4 pojemniki o poj. 1 litr; 1 pojemnik o poj. 1/2litra; 100 ml
podziałka na każdym pojemniku

23

Zestaw dużych plastikowych pęsetek, wygodnych do trzymania w
rączce i chwytania owadów oraz niewielkich przedmiotów. Specjalne
wgłębienia na paluszki pomagają utrzymać pęsetkę stabilnie w dłoni a
ząbkowana końcówka zapobiega wyślizgiwaniu się chwytanych
przedmiotów. Posługując się pęsetką dziecko trenuje zdolności
manualne i wzmacnia uchwyt dłoni oraz wyrabia nawyk właściwego
trzymania długopisu. W zestawie znajduje się 12 pęsetek po 2 z
każdego koloru. wymiary: szer. 5,5 cm, gr. 2 cm., wys. 51 cm. wiek: 5+

Nowość 2016

ZIEMIA I KOSMOS

TKLR5204

Skamieliny.
Kolekcja

TKLR5205

Skały magmowe.
Kolekcja

TKLR5206

TKVO8335

TKDP0081

Skały metamorficzne.
Kolekcja

Tellurium

EduROM- geografia dla
gimnazjum (klasy 1-3)

90

90

90

460

79,00

23

9 skamielin: amonit, mszywioł, skamieniałe drewno, mięczak, paproć
kopalna, liliowiec macierzysty, koral, ząb rekina, ramienionóg. W
Nowość 2016
zestawie wykaz skamielin z nazwami i numeracją, instrukcja. Pudełko z
blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

23

12 skał: żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit, andezyt,
bazalt, obsydian, pegmatyt, porfir. W zestawie wykaz skał z nazwami i Nowość 2016
numeracją, instrukcja. Pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

23

12 skał: chloryn, granat, grafit, mika, serpentynit, marmur, gnejs,
łupek, amfibonit, marmur dolomityczny, epidot, kwarcyt. W zestawie
Nowość 2016
wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja. Pudełko z blistrem o
wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

23

Model pokazujący ruchy Ziemi i Księżyca względem Słońca, a także
oświetlenie Ziemi w różnych porach dnia i roku, faz Księżyca, zaćmień
Nowość 2016
Słońca i zaćmień Księżyca. Wym. 30 x 22 x 42 cm, Ziemia Ø 5,5 cm,
Słońce Ø 10 cm

23

Atrakcyjne i sprawdzone merytorycznie materiały multimedialne do
przedmiotu Geografia, to świetna baza pomysłów na przeprowadzenie
ciekawych lekcji z uczniami na tablicy interaktywnej bądź rzutniku. W
pakiecie dostępnych ponad 270 zasobów, w tym między innymi:
animacje (48), ekrany uczniowskie (44), filmy wideo (94), ilustracje
Nowość 2016
(23), lekcje nauczycielskie (8), lekcje uczniowskie (7), pokazy slajdów
(28) oraz symulacje (40).
Zagadnienia podstawy programowej
Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa.

www.nowaszkola.com

nowaszkola.com
Kod

TKLR5207

TKLR5208

Nazwa

Minerały.
Kolekcja

Skały osadowe. Kolekcja

Cena brutto VAT

90

90

23

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

12 minerałów: talk, limonit, selenit, fluoryt, siarka, kalcyt, piryt,
magnetyt, wermikulit, hematyt, kwarc, mika. W zestawie wykaz skał z
Nowość 2016
nazwami i numeracją, instrukcja. Pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x
3,5 cm

23

12 skał: mułowiec, piaskowiec, sól kamienna, węgiel, wapień, arkoza,
zlepieniec, wapień, łupek mułowy, łupek ilasty, trawertyn, skałą
gipsowa. W zestawie wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja.
Pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Dwustronna mapa ścienna, na pierwszej stronie: „Klasyfikacja
genetyczna gleb” w skali 1:750 000, z mapą uzupełniającą: „Plejstocen
i Holocen” w skali 1:1 500 000 oraz rysunki profili glebowych.
Druga strona zawiera mapę „Międzynarodowa klasyfikacja gleb na
Nowość 2016
podstawie Word Reference Base for Soil Resources” w skali 1:750 000
z dwoma mapami uzupełniającymi: „Rolnicza przydatność gleb” i
„Grunty wymagające rekultywacji” w skali 1:1 500 000.

Nowość 2016

TKNE9700

Gleby. Mapa Polski 160
x 120 cm

168

5

TKVS0010

Obieg wody
w przyrodzie.
Tablica

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g. Plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100cm

Nowość 2016

TKVS0008

Minerały i kamienie
szlachetne.
Tablica

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g. Plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100cm

Nowość 2016

TKVS0009

Rzeźba powierzchni
ziemi.
Tablica

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g. Plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100cm

Nowość 2016

TKVS0015

Chmury i ich rodzaje.
Tablica

23

Karton kredowy o gramaturze 250g. Plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100cm

Nowość 2016

38

• 91cm (36 " ) Aluminiowy statyw
• Miękkie gumowe okulary
TKEI0780

Teleskop

362

23

• schowek na akcesoria
• CD-ROM

TKEI0055

Filtracja wody.
Zestaw doświadczalny

98

23

Zestaw pokazujący zjawisko naturalnej filtracji wody oraz naukowy
sposób wydobycia soli z wody morskiej. Zestaw zawiera filtry: węgiel,
piasek, skała, papier. Wiek: 8+

www.nowaszkola.com

nowaszkola.com
Kod

TKEI2829

TKVO8500

TKLR6040

TKLR2438

TKLR2434

TKFO0977

Nazwa

Globus dzień i noc

Układ słoneczny. Model
ruchomy

Magnetyczny system
słoneczny

Model Ziemi dmuchany

Układ słoneczny

Kalejdoskop do
samodzielnego złożenia

Cena brutto VAT

590

192,00

97,00

95,00

225,00

31,00

Zdjęcie

Opis

23

Bardzo wierne przedstawienie kuli ziemskiej, jej obrotu dookoła
własnej osi oraz kąta oświetlenia planety przez światło słoneczne
Urządzenie porusza się z taką samą prędkością co nasza planeta, dzięki
czemu wiernie odwzorowuje nachylenie planety oraz wskazuje gdzie w
tej chwili jest dzień a gdzie noc. Śr. 28 cm
Produkt wymaga złożenia. Wymagane gniazdko elektryczne.

23

Ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu. System
planetarny (9 Planet): Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn,
Uran, Neptun i Pluton. Słońce jest podświetlane, a prezentacji
towarzyszy nagranie w języku angielskim. działa na baterie (nie są
dołączone)

23

Zestaw magnetycznych planet doskonały jako pomoc edukacyjna
ułatwiająca dzieciom zrozumieć zależności między planetami (głównie
proporcje oraz położenie względem siebie). Na planszach widać realne
kolory i dużo szczegółów. Prezentacja może odbywać się na dowolnej
tablicy magnetycznej. Słońce o śr. 25 cm, 12 elem., od 5 lat

23

Duża, lekka dmuchana piłka – model Ziemi, na którym zaznaczone są
kolorowe kontynenty. Za pomocą zmywalnych flamastrów można po
niej pisać i rysować, a po skończonej zabawie wyczyścić. śr. 68 cm

23

Pomoc edukacyjna, która pozwoli zrozumieć zależności (głównie
proporcji) jakie występują pomiędzy planetami, jak duży jest system
słoneczny oraz zaprosi małych użytkowników do aktywnej zabawy.
Zestawy mają formę dmuchanych piłek, w odpowiednich kolorach.
pompka; instrukcja; 9 planet: Jowisz 22, Saturn 18, Uran 14, Neptun
14, Ziemia 12, Wenus 12, Mars 10, Merkury 10, Pluton 8, Księżyc 8 oraz
Słońce 36

23

Zestaw elementów, potrzebnych do skonstruowania magicznego
kalejdoskopu. Bezpieczne elementy, takie jak: tekturowe, wytrzymałe
rurki, plastikowe lusterko, soczewki z przezroczystej folii, plastikowe
pierścienie oraz kolorowe koraliki, po odpowiednim połączeniu
stworzą wyjątkową zabawkę. Dodatkowo, po złożeniu konstrukcji,
można jeszcze ozdobić kalejdoskop, każdy według własnych
upodobań. Wymiary: śr. 5 cm, dł. 21 cm. Wiek: 6+

www.nowaszkola.com
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKLR2436

Model Ziemi

65,00

23

Wykonany z elastycznej masy model Ziemi, na którym widoczne są
kontynenty (faktura jest wypukła) oraz duże łańcuchy górskie. Wypukła
faktura piłki daje możliwość wielozmysłowego poznawania mórz i
kontynentów na Ziemi. Każdy z kontynentów oraz masy wodne
oznaczone są symbolami, których odnośniki można odnaleźć w
instrukcji. Dodatkową atrakcją modelu jest możliwość jego otwarcia,
co pozwala na wyjaśnienie budowy ziemi. śr. 15 cm

TKLN3019

Puzzle System słoneczny

48,00

23

wym. 70 elem., wym. 36,5 x 28,5 cm

Nowość 2016

MAPY I GLOBUSY

TKBD5160

TKPE0007

TKPE0008

Wskaźnik teleskopowy

Mapa fizyczna. Świat
100 x 140 cm

Mapa fizyczna. Europa
100 x 140 cm

TKNE1466

Skarby przyrody i
kultury. Mapa Polski
160 x 120 cm

TKNE0864

Ukształtowanie
powierzchni i podział
polityczny. Świat 160 x
120 cm

TKNE5808

Krajobrazy i strefy
klimatyczne. Świat 160
x 120 cm

12

94

94

166

167

166

23

Przydatny w czasie zajęć lekcyjnych do wskazywania elementów na
tablicy. Wym.: 24 - 100 cm.

SKALA:
1:28 mln
WYMIAR:
140 x 100 cm
Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

5

Nowość 2016

Nowość 2016

5

SKALA:
1:4,5 mln
WYMIAR:
140 x 100 cm
Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

Nowość 2016

5

AMpa dwustronna. Pierwsza strona zawiera mapę Polski z
rozmieszczeniem parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów
biosfery UNESCO, skarbów przyrody nieożywionej oraz wybranych
zwierząt i roślin chronionych
dodatkowo umieszczono zdjęcia elementów przyrodniczych
wybranych parków narodowych
druga strona przedstawia mapę Polski na której naniesiono:
- główne regiony historyczno-geograficzne Polski,
- najważniejsze zabytki o znaczeniu narodowym i regionalnym,
- stroje ludowe charakterystyczne dla danego regionu

Nowość 2016

5

Mapa dwustronna. Pierwsza strona przedstawia mapę ukształtowania
powierzchni Świata i mapy zlewisk oceanów
druga strona zawiera mapę podziału politycznego Świata i flagi państw Nowość 2016
uporządkowane według kontynentów
korelacja z atlasem Nowy Atlas. Przyroda. Świat wokół nas

5

Mapa dwustronna. Na pierwszej stronie mapa główna Świat Krajobrazy w skali 1:24 000 000, dodatkowo sześć zdjęć z przykładami
krajobrazów.
Nowość 2016
Na drugiej stronie mapa głowna "Świat - Strefy klimatyczne" w skali
1:24 000 000, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych
stacji z każdej strefy.

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

TKNE1436

Mapa
ogólnogeograficzna/Ma
pa do ćwiczeń. Polska
160 x 150 cm

Cena brutto VAT

211

Zdjęcie

Opis

5

Mapa dwustronna. Na jednej stronie znajduje się mapa
ogólnogeograficzna Polski; przedstawiono ukształtowanie powierzchni
(za pomocą metody hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów
Nowość 2016
hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw
druga strona zawiera ćwiczeniową wersję mapy (bez nazewnictwa)

na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna Polski, na
której przedstawiono ukształtowanie powierzchni za pomocą metody
hipsometrycznej, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, granice
województw oraz aktualną sieć dróg i sieć osadniczą z uwzględnieniem
wielkości miast;
Nowość 2016
mapa na drugiej stronie przedstawia podział administracyjny Polski z
uwzględnieniem podstawowych jednostek administracyjnych: gmin,
powiatów (z wyróżnieniem powiatów ziemskich i grodzkich) oraz
województw, zaznaczone zostały siedziby poszczególnych jednostek
terytorialnych; w podkładzie naniesiono aktualną sieć dróg i autostrad

TKNE3231

Mapa
ogólnogeograficzna/
Podział administracyjny.
Polska 100 x 98 cm

45

5

TKRI3584

Globus podświetlany
polityczno-fizyczny

115,00

23

Globus polityczny, który zmienia się w fizyczny po zapaleniu
umieszczonej w nim żarówki. śr. 32 cm, wys. 48 cm

23

Globus polityczny Trasami odkrywców zawiera podstawowe
informacje o wyprawach i o samych odkrywcach, takich jak: Marco
Polo, Ferdynand Magellan, Sir Francis Drake, Krzysztof Kolumb, Vasco
da Gama, Bartolomeo Diaz, Amerigo Vespucci, Polinejczycy i inni. śr.
22 cm, wys. 38 cm; globus w wersji polskiej

TKRI1017

Globus Trasami
odkrywców

47,00

Nowość 2016

TKRI0353

Globus ZOO

45,00

23

Globus edukacyjny z mapą zoologiczną wyróżnia się dużą dokładnością
narysowanych zwierząt oraz żywą kolorystyką. Dodatkowa książeczka
zawiera opisy 275 zwierząt z informacjami np. gdzie żyją, czym się
żywią. śr. 22 cm; wys. 30 cm; globus w wersji polskiej

TKPE0003

Mapa Europy
w obrazkach

89,00

5

mapa ścienna laminowana dwustronnie, oprawiona w rurki PCVwym.
100 x 140 cm

TKPE0005

Świat. Mapa polityczna

99,00

5

mapa ścienna laminowana dwustronnie, oprawiona w rurki PCVwym.
100 x 140 cm

TKPE0004

Mapa Europy
administracyjnopolityczna

99,00

5

mapa ścienna laminowana dwustronnie, oprawiona w rurki PCVwym.
100 x 140 cm

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKPE0006

Mapa nieba

89,00

5

mapa ścienna laminowana dwustronnie, oprawiona w rurki PCVwym.
100 x 140 cm

TKPE0001

Mapa Polski
w obrazkach

89,00

5

mapa ścienna laminowana dwustronnie, oprawiona w rurki PCVwym.
100 x 140 cm

TKPE0002

Mapa Polski fizyczna

75,00

5

mapa ścienna laminowana dwustronnie, oprawiona w rurki PCVwym.
100 x 120 cm

WMNS1697

Stojak wielofunkcyjny

359,00

23

Umożliwia przechowywanie pomocy dydaktycznych tj: mapy, plansze
czy papiery w rolkach.
72 x 65 x 84 cm.

TTNS1003

Polska. Mapy
konturowe czarno-białe
B1

22,00

23

wym. 100 x 70 cm; 5 szt.

TTNS1004

Europa. Mapy
konturowe czarno-białe
B1

22,00

23

wym. 100 x 70 cm; 5 szt.

TTNS1009

Świat. Mapy konturowe
czarno-białe B1

20,00

23

wym. 100 x 70 cm; 5 szt.

TKNS1005

Polska. Mapy
konturowe czarno-białe
A4

5,00

23

wym. 29,7 x 21 cm; 10 szt.

TKNS1006

Europa. Mapy
konturowe czarno-białe
A4

5,00

23

wym. 29,7 x 21 cm; 10 szt.

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

TKNS1008

Świat. Mapy konturowe
czarno-białe A4

Cena brutto VAT

5,00

Zdjęcie

Opis

23

Nowość 2016

wym. 29,7 x 21 cm; 10 szt.

POLSKA

TKWK0002

Odkryj łódzkie.
Gra edukacyjna

99

23

Plansza do gry oparta na zasadach eurobiznesu, zawiera 62 atrakcje z
całego województwa, w tym 48 atrakcji turystycznych. Postaci różnią
się w grze pod względem szybkości ruchu, kapitału początkowego,
Nowość 2016
pensji za przekroczenie pola startu oraz punktów wiedzy. wym planszy
67 x 67 cm, wiek: 10+, liczba graczy: 2-8

Kolorowe przyssawki, opisujące stan pogody.
TKNS3078

Przyssawki Pogoda

172,00

23

W zestawie pełne nasłonecznienie, burza, zachmurzenie, opadyśniegu
i deszczu.
15 szt., śr. ok. 8 cm, sklejka

TKNS3077

Biała mapa Polski

245,00

23

Na mapie zaznaczono główne miasta oraz rzeki. Gładka powierzchnia
przystosowana do pisania mazakami suchościeralnymi i przyczepiania
elementów z przyssawką, tablica jest montowana bezpośrednio do
ściany i nie wymaga uchwytu na panel, wym. 90 x 80 x 1,2 cm, płyta
laminowana biała

TKNS3079

Przysawki Miasta
i stroje regionalne

172,00

23

6 strojów regionalnych o boku 8,4 cm, 8 obiektów miast wys. 8,4 i
szer. 6–12 cm

TKBP0010

Pisaki do tablic
suchościeralnych

44,00

23

6 szt. w 6 kolorach. Blister oraz gąbka do ścierania

TKNS1659

Mapa Polski. Makatka
elektrostatyczna

259,00

23

Makatka elektrostatyczna z mapą Polski, na której wyszczególnione
zostały największe miasta Polski, zaznaczone zostały główne rzeki,
morze Bałtyckie, granice z państwami ościennymi. Aplikacje z nazwami
sąsiednich państw, polskimi miastami, symbole charakterystyczne dla
poszczególnych regionów oraz Godło Polski.
wym.: 96 x 94 cm
36 elem. do samodzielnego wycięcia

www.nowaszkola.com
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Nazwa

TTMP3605

Mapa Polski klocki.
Zestaw 5 szt

142,00

23

Mapa-puzzle z klocków Morphun z podziałem na województwa, z
najważniejszymi miastami i rzekami. wym. po złożeniu 25,5 x 25,5 cm;
5 szt.

TKLN1978

Puzzle. Polska mapa
polityczna

48,00

23

70 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

TKLN1985

Puzzle Polska

48,00

23

61 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

TKMC0190

Puzzle piankowe.
Europa

23

Duże elementy puzzli z miękkiego tworzywa sztucznego, które w
formie zabawy pozwalają na odkrywanie poszczególnych państw i
mieszkających tam ludzi. 54 elem.; wym. po złożeniu 60 x 90 x 1,5 cm

TKMO0048

TKNS0371

Województwa Polski.
Książka

Puzzlowa Mapa Polski.
Województwa

Cena brutto VAT

67,00

19,00

36,00

Zdjęcie

Opis

Małgorzata Mroczkowska. Bogato ilustrowany, interesujący
przewodnik po województwach Polski.
Terytorium Polski podzielone jest na mniejsze obszary – województwa.
W wyniku reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 roku utworzono
ich w naszym kraju 16. Warto wiedzieć, jak się nazywają, gdzie leżą i
czym się charakteryzują. Format: 21 x 29,5 cm
Liczba stron: 48 stron
Oprawa: twarda

5

Układanka drewniana Mapa Polski, powycinana zgodnie z granicami
województw dzisiejszej Polski, z naniesionymi ilustracjami i
zaznaczonymi ciekawymi miejscami danego regionu. Składa się z 16
elementów z wygodnymi uchwytami, kształtem odpowiadającym
poszczególnym województwom Polski, które należy dopasować do
odpowiednich miejsc na planszy. Osoba układająca poznaje kształty
granic województw i umiejscowienie ich na mapie Polski, to ciekawa i
jednocześnie pouczająca zabawa. Układanie poszczególnych
elementów to świetna gimnastyka dla mózgu, dziecko uczy się
spostrzegawczości, bystrości, kreatywności, a także cierpliwości. wym.
planszy: 40 x 40 x 0,8 cm

23

CZŁOWIEK
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TKCM5544

Nazwa

Świetlna kostka

Cena brutto VAT

566

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

23

Sensoryczna kostka emanujaca światłem w 16 różnych kolorach.
Światło w kostce rozprzestrzenia się równomiernie i może posłużyć
jako panel do doświadczeń oraz zabaw z przezroczystymi
przedmiotami, zdjęciami RTG albo delikatne oświetlenie
Nowość 2016
pomieszczenia. 6 - cio godzinny cykl ładowania wystarcza na 10 godzin
pracy. Max. obciążenie 80 kg. Sterowanie funkcjami poprzez pilota
(zmiana kolorów, natężenia światła, przycisk włącz/wyłącz) Możliwość
zabawy na zewnątrz. wym 40 x 40 x 40 cm, wiek: 3+

Panel służy do oglądania przezroczystych i półprzezroczystych
obiektów. Posiada możliwość ustawienia jednego z 12 kolorów co
umożliwia dzieciom eksperymenty z mieszaniem barw oraz funkcję
samodzielnie zmieniających się barw światła. Istenieje również
Nowość 2016
możliwość nagrywania 30 sekundowych wiadomości głosowych.
Można powiesić go na ścianie w pozycji pionowej i poziomej. wym. 48
x 38,5 cm

TKTG0837

Panel świetlny A3

556

23

TKAM1414

Mózg.
Model anatomiczny

249

23

Poznaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Model w naturalnych
rozmiarach, wykonany z tworzywa sztucznego

Nowość 2016

TKVS0013

Pierwsza pomoc w
zagrożeniu życia.
Tablica

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

Nowość 2016

TKVS0014

Bezpieczeństwo na
drodze.
Tablica

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

Nowość 2016

TKVO6376

Ucho.
Model anatomiczny

225

23

Składany model ucha ludzkiego w czterokrotnym powiększeniu. Wym.
Nowość 2016
44 x 28 x 14 cm.

TKVO6192

Oko.
Model anatomiczny

176

23

Szczegółowy model oka, złozony z 6 ruchomych części. Montowany na
Nowość 2016
statywnie śr. 16 cm, wys. 21 cm

23

Karty należy ułożyć w kolejności tak, by powstał logiczny ciąg zdarzeń
będący cyklem życia zwierzat: żaby, kury, motyla lub rośliny. W
zestawie linka i klamerki do zawieszenia kart. 24 karty o wym. 21 x
14,5 cm, linka o dł. 190 cm, 5 plastikowych klamerek. Wiek: 3 - 6 lat

TKTR1208

Cykle życia zwierząt.
Karty obrazkowe

78
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TXTS103627

TKRY5911

TKRY9254

Nazwa

Fantom

Szkielet człowieka.
Zdjęcia rentgenowskie

Ciało i organy
człowieka. Zdjęcia

Cena brutto VAT

861,00

132

230

23

23

23

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

Fantom BLS/AED sztuczne oddychanie reanimacja Dzięki uniwersalnej
konstrukcji fantom umożliwia prowadzenie symulacji resuscytacji osób
dorosłych i dzieci. Cechy: - Dwa fantomy w jednym. Dzięki możliwości
regulacji sztywności klatki piersiowej fantom umożliwia symulację
resuscytacji osób dorosłych i dzieci. Aby zmienić tryb dorosły/dziecko
wystarczy przekręcić pokrętło znajdujące się na plecach manekina. Anatomicznie prawidłowe punkty orientacyjne. - Możliwość łatwego
Nowość 2016
demontażu głowy fantoma. - Jednokierunkowy zawór zabezpiecza
ćwiczących przed ewentualnością infekcji krzyżowych. - Wbudowany
sygnalizator akustyczny informuje o prawidłowej głębokości ucisku
klatki piersiowej. - Drogi oddechowe otwarte są po odchyleniu głowy. Realistycznie unosząca się klatka piersiowa w czasie wentylacji. Budowa modułowa umożliwia łatwą wymianę elementów. - Torba
ochronna stanowi po rozłożeniu matę treningową

Realistyczne zdjęcia ludzkiego szkieletu można pojedyńczo oglądać
trzymając je "pod światło" lub ułozyć je w całość otrzymując cały
szkielet o wys. 150 cm. 18 elem. wiek: 4+
Można łączyć go z zestawem RY9254

Nowość 2016

Zajrzyj do wnetrza ludzkiego ciała i poznaj jego anatomię dzięki
szczegółowym zdjęciom wykonanym metodą rezonansu
magnetycznego. Zestaw zawiera zdjęcia całego ciała i dodatkowo dwa
Nowość 2016
arkusze obrazujące wygląd narządów wewnatrznych. Układając zdjęcia
w całość można otrzymać obraz całego człowieka o wys. 150 cm 20
elem., wiek: 4+ Można łączyć go z zestawem RY5911

TKVS0004

Zmysły człowieka

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

TKVS0005

Szkielet człowieka

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

Nowość 2016

Nowość 2016

Nowość 2016

TKVS0007

Budowa i replika DNA

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

TKCM3017

Bijące serce. Model
demonstracyjny

93

23

Pokazuje wyraźnie w jaki sposób serce pompuje krew po całym
organiźmie. Wymaga montażu. Wym. 30 x 22 cm, wiek: 3+

TKVO6178

Serce. Model
demonstracyjny

167

23

Nowość 2016

Składany model serca ludzkiego w trzykrotnym powiększeniu. Złożony
Nowość 2016
z 3 części, umieszczony na statywie, wym.28 x 28 cm

www.nowaszkola.com
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Nazwa

Cena brutto VAT

TKVS0003

Ciąża, rozwój płodu
ludzkiego

TKLR3535

Serce człowieka.
Sensoryczny model
demonstracyjny

199

23

TKBD5302

Szkielet człowieka 170
cm. Model

899

23

38

23

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

Nowość 2016

Interaktywny model z pompką pokazujący przepływ krwi przez serce.
Wyraźnie oznaczone komory, przedsionki i tętnice. Krew utlenowana i
odtlenowana mają odpowiednio kolor czerwony i niebieski. Wym. 30 x Nowość 2016
7 x 28 cm, wiek: 8+

Naturalnej wielkości, wys. 170 cm, tworzywo sztuczne. Stojak
metalowy na obrotowych kołach

Nowość 2016

TKRV4011

Model DNA

284

23

Model zlożony z segmentów powstałych z elementów: cytozyny ,
guaniny , adeniny i tyminy wyprofilowanych tak, że tylko właściwe
Nowość 2016
elementy pasują do siebie. W zestawie ilustrowana instrukcja. wym. 12
x 12 x 46 cm

TKRV4013

Model porównawczy
struktury DNA

121

23

Model złożony z 6 rodzajów elementów reprezentujących różne części
Nowość 2016
struktury DNA. wym. 12 x 12 x 30 cm

TKBU7128

Dziewczynka.
Nakładanki dzieci

105,00

23

Puzzle warstwowe przedstawiające konfigurację ciała dziecka. 28
części o wym. 29 x 14,3 x 1,9 cm; od 4 lat

www.nowaszkola.com
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Nazwa

TKBU7129

Chłopiec. Nakładanki
dzieci

105,00

23

Puzzle warstwowe przedstawiające konfigurację ciała dziecka. 28
części o wym. 29 x 14,3 x 1,9 cm; od 4 lat

TKLN7017

Puzzle Nasze ciało

48,00

23

35 elem., wym. 36,5 x 28,5 cm

23

Układanka na pierwszej warstwie przedstawia wizerunki postaci babci
i dziadka. Każda kolejna warstwa pokazuje dzieciom jak dziadkowie
wyglądali kolejno gdy byli młodzi, kiedy byli nastolatkami, kilkuletnimi
i kilkumiesięcznymi dziećmi. 5 warstw o zróżnicowanej ilości
elementów. wym. 29 x 2 x 21 cm

TKBU7052

Dziadek i babcia.
Drewniana nakładanka
wielowarstwowa

Cena brutto VAT

129,00

Zdjęcie

Opis

TKRY9251

Plansze edukacyjne
Ludzkie ciało

79,00

23

Karty pomogą zrozumieć najważniejsze systemy wewnątrz ludzkiego
ciała. Każda z nich przedstawia fotografię dziecka albo dorosłego
podejmującego aktywność ruchową. Kiedy umieścimy kartę na tablicy
świetlnej albo z przodu lekkiego źródła światła na obrazie ukazuje się
układ szkieletowy, mięśnie, układ nerwowy i inne. 16 kart, wym. karty:
22 x 28 cm, od 3 lat

TKPP0178

Ciało człowieka. Plansze
dydaktyczne

59,00

23

4 plansze: szkielet, układ trawienny, narządy wewnętrzne, układ
oddechowy i krążenia; wym. 61 x 43 cm

TKVO6188

Mały szkielet człowieka

249,00

23

Szkielet wykonany z tworzywa sztucznego, którego elementy łatwo
łączą się ze sobą. Przydatny w nauce budowy człowieka. wys.80 cm

23

Przekrój wewnętrzny człowieka. Wykonany z sztucznego tworzywa,
umieszczony na podstawie; w zestawie dwie połowy głowy, połowa
mózgu, dwie części serca, żołądek, wątroba, dwuczęściowe jelita.
Możliwe jest wyjęcie każdego z organów i bezpośrednie zapoznanie się
z jego budową. 11 elem.; 50 cm; od 6 lat

23

Zestaw dwustronnych magnetycznych elementów: na których
zaznaczono realistycznie wyglądające ludzkie organy, układ
szkieletowy oraz układ krwionośny. Prezentacja może odbywać się na
dowolnej tablicy magnetycznej. wys. człowieka po złożeniu 90 cm; 17
elem.; od 5 lat

TKEI0050

TKLR6044

Korpus człowieka.
Model anatomiczny

Ciało człowieka. Zestaw
demostracyjny

282,00

115,00

www.nowaszkola.com
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TKVO5456

Model do higieny jamy
ustnej

TKMO0044

Książka. Ciało. Jak to
działa?

Cena brutto VAT

54,00

47,00

Zdjęcie

Opis

23

Model ludzkiego zgryzu, dzięki któremu dzieci uczą się jak prawidłowo
dbać o zęby. wy. 7 cm

5

Nasze ciało to zachwycająca maszyna! Pełna dziwnych substancji i
dziwnych narządów. Zachodzą w niej dziwne procesy i dziwne
zjawiska, którym towarzyszą dziwne odgłosy. Książka zawiera
odpowiedzi na wiele pytań zadawanych nie tylko przez dzieci, np. „Po
co ziewamy?”, „Dlaczego sami nie możemy się połaskotać?”, „Skąd
ciało wie, kiedy ma przestać rosnąć?”, „Jak to się dzieje, że czujemy
smak?”. Autorka tłumaczy mechanizmy fizjologii i anatomii człowieka
w bardzo przystępny sposób, językiem zrozumiałym dla wszystkich.
116 str.

Nowość 2016

Zawartość zestawu:

TKMX0009

Preparaty
mikroskopowe człowiek

89,00

Nabłonek płaski
Nabłonek wielowarstwowy płaski
Tkanka łączna zwarta, rattit
Tkanka łączna luźna, rattit
Mięsień szkieletowy, przekrój podłużny
Mięsień szkieletowy, przekrój poprzeczny
Tkanka mięśniowa gładka, pojedyncze włókna
Mięsień sercowy
Neuron ruchowy
Ściana żołądka
Jelito cienkie, przekrój poprzeczny
Tętnica, przekrój
Żyła, przekrój
Nabłonek migawkowy, przekrój
Węzeł chłonny, przekrój
Jądro, przekrój
Jajnik, przekrój

23

EKOLOGIA

TKEU0004

Dydaktyczne karty.
Sortowanie odpadów

TK336180

Uczymy się recyklingu Gra planszowa
Sortowanie śmieci

TK336182

Spacer po lesie.
Magnetyczna gra
planszowa

50,00

164,00

23

Wygodna pomoc edukacyjna w formie lakierowanych kart połączonych
w książeczkę pomoże dziecku zidentyfikować i przyporządkować śmieci
do właściwego kosza. Jest 5 różnych koszy do których dziecko sortuje
odpowiednio śmieci z pośród 20 kolorowych ilustracji
przedstawiających: papier, szkło, plastik, bio oraz odpady z ogrodu.
Istnieje możliwość wpisania własnego słownictwa w pustych okienkach
pod obrazkiem. wym. 28,5 x 10,5 cm

23

Ochrona środowiska to niezwykle ważny temat w edukacji
przyrodniczej. Gra planszowa uatrakcyjni naukę i wskaże odpowiednie
zachowania sprzyjające środowisku. wym. planszy: 39 x 39 cm

Przyłącz się do drużyny wilka lub Czerwonego Kapturka i spiesz się, by
dotrzeć do babci jako pierwszy! Gra polega na przeprowadzeniu
drużyny przez las aż do domku babci. Po drodze należy wykonywać
przeróżne zadania i zebrać jak najwięcej grzybów i owoców lasu!
184,00

23

wym. planszy: 39 x 39 cm, 2 plansze koszyków, 100 magnetycznych
plakietek z owoców, 58 kart z zadaniami, 10 plakietek ze słoikami
dżemu, 1 tradycyjna kostka, 1 kostka z cyframi, 2 drewniane pionki.
Gra posiada magnetyczne elementy
www.nowaszkola.com
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Nazwa

TKAX0003

Uczymy się recyklingu Segreguj śmieci

TKGK8603

TKHK2193

TKTR1129

TK336187

TKTR1143

Prasa do suszenia roślin

Makatka Uczymy się
recyklingu - kosze na
odpady

Gra planszowa Ekologia

Gra planszowa Zdrowe
odżywianie

Gra Obieg wody

Cena brutto VAT

42,00

35,00

162,00

59,00

164,00

75,00

Zdjęcie

Opis

23

Gra ma na celu w uproszczony i przystępny sposób pokazać
najmłodszym że warto segregować odpady. Jest doskonałą pomocą do
edukacji związanej z ochroną środowiska. 2–4 graczy; od 5 lat

23

Prasa do suszenia roślin. Pomiędzy dwiema deseczkami, znajdują się
tekturki, między które można włożyć liście lub kwiaty, a następnie
skręcić deseczki ze sobą, używając do tego żółtych gałek. Wym. 18 x 18
cm. Wiek: 3+

23

Segregacja odpadów to zbieranie ich do specjalnie oznakowanych
pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z jakiego zostały
wyprodukowane. Dzięki makatce przedstawiającej różne kolory
pojemników na odpady, można nauczyć dzieci prawidłowego nawyku
selekcji śmieci. Ta ciekawa pomoc dydaktyczna jest początkiem, jak
postępować aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej
zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania.
mata dywanowa z antypoślizgiem o wym. 80 x 50 cm; 36 elementów
przedstawiających odpady

23

Ciekawa gra planszowa dla dzieci świadomych ekologicznych wyzwań.
Gra odkrywa ekosystemy i bada wykorzystanie wody, energii i
recykling odpadów. Określa ona sposoby redukcji zużycia energii
elektrycznej, zagospodarowania odpadków i ochrony wód. Badany jest
ciąg przyczynowo-skutkowy i jego wpływ na środowisko. Gra
przeznaczona dla 2–4 graczy. 1 plansza; 4 eko pionki; 1 duża kostka;
instrukcja; od 3–6 lat

23

Gra planszowa oparta na poznaniu zasadach zdrowego odżywiania.
Produkty żywnościowe podzielone są na 6 grup oznaczonych innymi
kolorami. Należy spożywać produkty w odpowiednich proporcjach.
wym. planszy 60 x 32 cm

23

Interaktywna, inspirująca gra, odpowiadająca na takie pytania jak:
skąd pochodzi woda i jak możemy ja oszczędzać. Poznamy tez
niesamowite ciekawostki dotyczące wody, które uzmysłowią nam, jak
ważną dogrywa ona rolę. tablica składająca się z 4 elementów, 24
puzle, 4 pionki, 1 mega kostka, instrukcja, od 5 lat.
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TKIV1181

TKTR1128

TKIV7359

TKIV7059

TKTD0010

TKEZ0001

Nazwa

Eko Śmieciarka. Sorter
edukacyjny

Domino Ekologia

Zestaw do recyklingu

Zestaw do energii
odnawialnej

Książka Zarazki

Oszczędzamy wodę.
Edukacyjne książki dla
dzieci o tematyce
ekologicznej

Cena brutto VAT

169,00

69,00

315,00

395,00

27,00

38,00

Zdjęcie

Opis

23

Śmieciarka do samodzielnego złożenia. Samochód posiada 6 koszy
oznaczonych odpowiednimi kolorami wskazującymi miejsce
przeznaczenia poszczególnych odpadków. Nad kolorowymi znaczkami
znajdują się otwory oraz pole na wpisanie rodzaju materiału, na który
przeznaczony jest dany kosz. W środku pojazdu znajduje się wysuwana
konstrukcja z 6 przegrodami dla łatwiejszego opróżniania śmieciarki.
Segregacja śmieci polega na umieszczaniu kart ze zdjęciami
różnorodnych odpadów we właściwych otworach. 43 karty o wym. 6,3
x 8,2 cm. ze zdjęciami różnorodnych odpadków. Wym. śmieciarki po
złożeniu: szer. 17,5 cm, dł. 32 cm, wys. 17 cm, wym. Wiek: 3+

23

Gra dla dzieci świadomych ekologicznych wyzwań. Dzieci dopasowując
kawałki układanki, zdobywają, wiedzę o ekosystemach, badają wodę i
odpady. Cele: poprawianie nieprawidłowego zachowania; nauka o
ekosystemach; badanie wody, energii i odpadów; badanie ciągów
przyczynowo-skutkowych. Zawiera zestawienie elementów
przedstawiających pozytywne i negatywne zachowania ekologiczne.
Domino uczy świadomości ekologicznej i wskazuje na zmiany, jakie
ludzie mogą wprowadzać w życie w celu rozwiązania tych problemów.
zbiór 48 kostek domina; ulotka z instrukcją; gra dla 2–4 osób; 3–6 lat

23

Innowacyjny zestaw dla nauczycieli i uczniów zaprojektowany w celu
przeprowadzania eksperymentów. Pojemniki idealnie sprawdzą się w
testach materiałów biodegradalnych. 6 pojemników o wym. 14,5 x 12
cm; 6 próbek miedzi, cyny, plastiku i aluminium; 6 kartoników;
przewodnik dla nauczyciela

23

Zestaw ten pokazuje możliwe źródła pozyskiwania energii. Dzieci maja
okazję doświadczyć efektywności danych źródeł: woda, wiatr i słońce
na 4 urządzeniach wyjściowych: dzwonek, miernik, światło i turbina.
wys. 38 cm

5

Przekonanie dzieci do codziennego dbania o higienę nie jest proste.
Jednak ta książka robi to w sposób nie tylko skuteczny, ale też
zabawny. Trzymająca w napięciu akcja opowieści o wojnie między
zastępami królowej Bakterii i armią króla Przeciwciałusa stanowi
pretekst do uświadomienia małym czytelnikom, że zarazki są
naprawdę niebezpieczne – choć małe i wręcz niewidoczne, mogą
wpakować ludzi w poważne tarapaty. Dzięki dowcipnej historyjce
dzieci same dochodzą do wniosku, że warto myć ręce, a czystość to
wcale nie taka mało ważna sprawa. od 3 lat. 38 str.

5

Najważniejsze walory książek: Pokazują cztery różne aspekty ochrony
środowiska. Dostosowane są do możliwości percepcyjnych dzieci w
wieku przedszkolnym (5+) i wczesnoszkolnym. W prosty i ciekawy dla
dziecka sposób uczą zastosowania zasad ekologii w codziennym życiu.
Pomagają dzieciom i rodzicom poznać, zrozumieć i wprowadzić zasady
ekologicznego stylu życia. Doskonale opracowane ilustracje, prosty i
zrozumiały tekst oraz uniwersalny przekaz sprawiają, że są to książki
nie tylko ładne i interesujące dla młodego czytelnika, ale niezwykle
dziś aktualne. Seria doskonale wpisuje się w programy nowoczesnej
edukacji ekologicznej. format 240 x 240mm; objętość 36 stron z
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Kod

TKTD0006

Nazwa

Książka Pogoda i klimat

Cena brutto VAT

50,00

Zdjęcie

Opis

5

Książka która w obrazowy sposób wyjaśnia zjawiska atmosferyczne,
przybliża metody obserwacji i prognozowania pogody. Trójwymiarowe
schematy i ruchome elementy ułatwiają dzieciom zrozumienie
omawianych zagadnień. format 28 x 26 cm; 18 kartonowych stron

TKHK1014

Mata Liście

139,00

23

Mata z rysunkami liści popularnych drzew. Podpisy pod rusunkami w
języku polskim. Wykonana z ortalionu. Idealnie sprawdza się w
pomieszczeniu jak i do zabaw w terenie• wym. 100 x 140 cm• może
służyć również jako edukacyjna mata lub ceratkana stół

TKNS1100

Piramida zdrowia.
Plakat

17,00

23

wym. 50 x 70 cm

23

Makatka elektrostatyczna z nadrukiem piramidy żywieniowej, której
poszczególne poziomy wyróżnione są innym kolorem. Aplikacje
produktów spożywczych z każdego poziomu piramidy (owoce,
warzywa, mięso, nabiał, produkty mączne, słodycze) do
samodzielnego wycięcia. można prać w 30C, 100 el. wiek: 3+ wym. 80 x
120 cm

23

• Uczy prawidłowego sortowania śmieci• Zabawa opiera się na
typowych zasadach gry w domino,tym razem jednak należy dopasować
rodzaj odpadków doodpowiedniego koloru kosza• 5 kolorów koszy, 25
plakietek o wymiarach 8,5 x 6 cm

23

Układanka polega na odnajdywaniu różnic pomiędzy zdrowym
a niezdrowym jedzeniem, umożliwia warianty gier: słownictwo,
sortowanie, lotto. Polega na obserwowaniu i opisywaniu zdjęć
żywności, odkrywaniu grup żywności, rozwija słownictwo.35 plansz ze
zdjęciami, 5 okrągłych, ilustrowanych żetonów, 5 dwustronnych plansz
do lotto, 25 kart o wym. 24 x 19 cm ze zdjęciami poszczególnych
potraw i produktów żywnościowych, wiek: 3+

TKHK2158

TKNS0300

TK336032

Piramida żywieniowa.
Makatka
elektrostatyczna

Sortowanie śmieci.
Domino

Zdrowe odżywianie. Gra
edukacyjna.

182,00

37,00

159,00

Nowość 2016

Zwierzęta i rośliny

TKTR1208

Cykle życia zwierząt.
Karty obrazkowe

78

23

Cykl zycia żaby, kury, motyla i rośliny ilustrowany na 24 kartach o
wym. 21 x 15 cm, linka i 4 klipsy do zawieszenia kart. Liczba graczy: 2 - Nowość 2016
24. Wiek: 3 - 6 lat
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Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

TKRV3006

Szkielet gołębia

273

TKRV3009

Szkielet ryby

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

23

Naturalne kości, akrylowa pokrywa, wym. 15 x 13 x 21 cm

Nowość 2016

197

23

Naturalne kości, akrylowa pokrywa, wym. 15 x 13 x 21 cm

Nowość 2016

TKRV3010

Kręgosłup królika,
gołębia, żółwia, ryby i
ropuchy

288

23

Naturalne kości, akrylowa pokrywa, wym. 15 x 13 x 21 cm

Nowość 2016

TKRV3016

Szkielet żaby

194

23

Naturalne kości, akrylowa pokrywa, wym. 15 x 13 x 21 cm

Nowość 2016

TKRV3017

Szkielet jaszczurki

235

23

Naturalne kości, akrylowa pokrywa, wym. 15 x 13 x 21 cm

Nowość 2016

TKRV3014

Szkielet szczura

235

23

Naturalne kości, akrylowa pokrywa, wym. 15 x 13 x 21 cm

Nowość 2016

TKRV4018

Kwiat. Model

197

23

Model posiada zdejmowane płatki. Wym. 17 x 17 x 17 cm

Nowość 2016

TKRV4001

Komórka roślinna.
Model

85

23

Pokazuje typowe struktury komórki roślinnej jak: ściana komórkowa,
błona komórkowa i jądro. Wym. 33 x 23 x 6cm

Nowość 2016

TKRV4007

Struktura liścia

166

23

Pokazuje typowe struktury liścia. Wym. 42 x 13 x 41cm

Nowość 2016
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Kod

Nazwa

TKVS0001

Budowa kwiatu,
zapylenie, zapłodnienie
(okrytozalążkowe)

TKVS0002

Budowa i rodzaje
korzeni

TKVS0006

Ptaki budowa
anatomiczna

Cena brutto VAT

38

38

38

Opis

Nowość 2016

23

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

Nowość 2016

23

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

Nowość 2016

23

Karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100 cm

Nowość 2016

TKRY5912

Owady. Zdjęcia
rentgenowskie

145

23

TKLR6041

Cykl życia żaby. Tafelki
magnetyczne

109

23

TKLR6043

Cykl życia motyla.
Tafelki magnetyczne

109

23

TKLR6045

Cykl życia rośliny.
Tafelki magnetyczne

109

23

TKTG0837

Panel świetlny A3

556

23

Zdjęcie

Zestaw dustronnych kart ze zdjęciami owadów oraz ich djęć
rentgenowskich. Po jednej stronie kolorowych kart owad uchwycony
jest z góry, po drugiej stronie karty - od spodu. Zestaw zawiera
Nowość 2016
fotografie aż 36 owadów na które można nałożyc dopasowane
wielkością zdjęcia RTG. 72 szt. w tym: 36 zdjęć o wym. 15,3 x 10,2 cm i
36 zdjęć RTG różnej wielkości.

Magnetyczne obrazki przedstawiające różne stadia rozwoju żaby. 9
elem. o wym. 19 - 25 cm, wiek: 5+

Nowość 2016

Magnetyczne obrazki przedstawiające różne stadia rozwoju motyla. 9
Nowość 2016
elem., wiek: 5+

Magnetyczne obrazki, w dwóch cyklach pokazujące wzrastanie i
owocowanierośliny. 12 elem., wiek: 5+

Nowość 2016

Panel służy do oglądania przezroczystych i półprzezroczystych
obiektów. Posiada możliwość ustawienia jednego z 12 kolorów co
umożliwia dzieciom eksperymenty z mieszaniem barw oraz funkcję
samodzielnie zmieniających się barw światła. Istenieje również
Nowość 2016
możliwość nagrywania 30 sekundowych wiadomości głosowych.
Można powiesić go na ścianie w pozycji pionowej i poziomej. wym. 48
x 38,5 cm

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

www.nowaszkola.com

nowaszkola.com
Kod

TKTG1014

TKNG5001

Nazwa

Ścianka oddzielająca

Biurko metalowe białe

Cena brutto VAT

125,00

1 640,00

Zdjęcie

Opis

23

Może być wykorzystana w klasie podczas gier wymagających skupienia
oraz na testach wiedzy wymagających samodzielnej pracy. Doskonała
pomoc dla dzieci mających problemy z koncentracją. Posiada
przyssawki przytwierdzające. Jest składana i łatwa w przenoszeniu.
Wym. ścianki: 117 x 32cm
Wym. wydzielonej powierzchni: 32 x 32 x 32 cm

23

Biurko metalowe białe z trzema szufladami oraz wysuwana szufladą na
klawiaturę. Blat wykonany z MDF'u laminowanego ognioodpornego w
kolorze białym o grubości 2.5 cm. Pozostałe elementy metalowe o
grubości blachy 0.7 mm, malowane proszkowo. Wymiar:
120x70x75cm.

23

Szafa metalowa dwudrzwiowa biała o wymiarach 90x40x185 cm,
korpus szafy wykonany z blachy 0.7mm malowanej proszkowo. Drzwi
szafy przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt drzwiowy z
zamkiem.

TKNG3001

Szafa metalowa biała
dwudrzwiowa

TKNG3002

Szafa metalowa biała
dzielona

1 604,00

23

Szafa metalowa dzielona biała o wymiarach 90x40x185 cm, korpus
szafy wykonany z blachy 0.7mm malowanej proszkowo. Drzwi szafy
przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt drzwiowy z
zamkiem. Dolna półka zabudowana. Dolne drzwi wykonane z blachy.

TKMA0369

Konewka

8,00

23

poj. 1,5 l

TKTM2050

Plastelina 12 kolorów

8,00

23

12 kolorów po 1 pałeczce z koloru

TKTM2015

Plastelina 6 kolorów

4,00

23

6 kolorów po 1 pałeczce z koloru

TKTM2053

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe –
zielona

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKTM2052

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe – żólta

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

1 643,00

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKTM2056

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe –
brązowa

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKTM2054

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe –
czerwona

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKTM2055

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe –
niebieska

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKTM2051

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe - biała

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKKW1927

Gumka myszka

1,00

23

Miękka gumka do zastosowania na różnych powierzchniach.
wym. 30 x 15 x 6 mm

TKOP0023

Taśma dokumentowa

15,00

23

Ciekawa wersja mocnej taśmy klejącej. Matowa wierzchnia strona
umożliwia pisanie po niej np. markerem. Szczególnie przydatna do
podpisywania teczek, segregatorów itp. szer. 18 mm; 3 szt.

TKKW1284

Taśma samoprzylepna
18mm x 30m 8 szt

10,00

23

Przezroczysta i bezwonna taśma samoprzylepna.

TKOP0022

Magnesy Strong

12,00

23

Zestaw kolorowych magnesów dla nauczycielki, w wygodnym
opakowaniu. Powierzchnia magnesu o wyjątkowo silnej przyczepności.
10 szt.

TKOP0019

Magnesy szkolne

15,00

23

Przenośny zestaw kolorowych magnesów dla nauczycielki, w
wygodnym opakowaniu. Duża powierzchnia magnesu zapewnia
doskonałą skuteczność. 18 szt.; 2,5 cm

www.nowaszkola.com
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Kod

Nazwa

TKPW0315

Taśma magnetyczna
samoprzylepna

TKOP0020

Magnesy duży zestaw

TKOP0021

Magnesy. Duży zestaw 2

TKBR1303

Magnetyczne kółeczka
samoprzylepne

Cena brutto VAT

8,00

80,00

68,00

15,00

Zdjęcie

Opis

23

Łatwa do cięcia na małe elementy. Wykorzystywana do mocowania
zdjęć, elementów drewnianych i innych prac. 1 szt.; wym. 30 x 2 cm

23

Ekonomiczne zestawy kolorowych magnesów do tablic. Ogromną
zaletą jest duża średnica samego magnesu, co czyni je wyjątkowo
skutecznymi w pracy z mapami, 120 szt.; śr. 2,5 cm

23

Ekonomiczne zestawy nowych kolorowych magnesów do tablic.
Ogromną zaletą jest duża średnica samego magnesu, co czyni je
wyjątkowo skutecznymi w pracy z mapami, plakatami itp. 60 szt.; 3,5
cm

23

Magnetyczne kółeczka, posiadające na odwrocie folię samoprzylepną.
Zestaw zawiera 150 szt. kółeczek o śr. 1,3 cm. Kółeczka są lekkie i
elastyczne. Można je wykorzystywać przy tworzeniu np. ozdób na
lodówkę, czy nawet dekorując metalowe futryny drzwi. Wiek: 3+

TKMT5454

Tablica magnetyczna

215,00

23

Tablica biała, suchościeralna, magnetyczna jest obecnie najbardziej
popularną tablicą stosowaną w szkolnictwie. Poprzez stosowanie
flamastrów suchościeralnych, korzystanie z niej jest bardzo praktyczne,
a dzięki właściwościom magnetycznym możemy przyczepiać do jej
powierzchni informacje prezentowane na różnych arkuszach papieru.
wym. 80 x 100 cm

TKEL3300

Tablica magnetyczna
duża

42,00

23

Uniwersalna tablica magnetyczna dla nauczycieli z ramką; w zestawie
czarny flamaster oraz zmazywacz. Tablica posiada uchwyt do
powieszenia na ścianie. wym. 37,5 x 50,5 cm; 1 szt.

TKEL3280

Tablica magnetyczna
bardzo duża

23

Ścienna tablica magnetyczna z ramką; w zestawie czarny flamaster
oraz zmazywacz. Tablica posiada uchwyt do powieszenia na ścianie.
wym. 47 x 67 cm; 1 szt.

TTEL3270

Tablice magnetyczne.
Komplet

142,00

23

Wygodne tablice magnetyczne dla uczniów. Do każdej tablicy
dołączony jest czarny flamaster oraz zmazywacz. Tablice posiadają
uchwyty do powieszenia na ścianie. wym. 27,5 x 37,5 cm; 4 szt.

TKOP0017

Spinacze biurowe
kolorowe

7,00

23

wygodne opakowanie; 150 szt.

82,00

www.nowaszkola.com
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKOP0014

Gumki recepturki

7,00

23

w wygodnym opakowaniu; 40 g

TKOP0015

Pinezki beczułki

8,00

23

Kolorowe pinezki beczułki do tablic korkowych. Wygodne, praktyczne
opakowanie. 100 szt.

TKOP0018

Spinacze biurowe

8,00

23

wygodne opakowanie; 300 szt.

TKAP2095

Tacki 4 szt.

30,00

23

Tacki plastikowe z lejkiem 4 szt., plastik 16 x 12 x 4 cm

TKTY7272

Tace do prac
plastycznych duże

65,00

23

4 szt. o wym. 37,2 x 27 x 2,3 cm

Wykonana z trwałego, lekko elastycznego tworzywa.
TKNS0389

Duża podkładka do prac
plastycznych

13,00

23

Podkładki stanowią doskonałą ochronę blatu stołu podczas prac
plastycznych.
wym. 40 x 60 cm

TKNS0418

Mała podkładka do prac
plastycznych

6,00

23

Wykonana z trwałego, lekko elastycznego tworzywa. Podkładki
stanowią doskonałą ochronę blatu stołu podczas prac plastycznych.
wym. 24 x 33 cm
wym. 24 x 33 cm

TKCR1207

Kolorowe ceratki

49,00

23

Zestaw ceratek ochronnych na stoliczki w czterech wzorach: literki
cyferki kształty geometryczne, kolorowe kleksy.
4 szt., wym.100 x 150 cm

TKHS0014

Sznurek tęczowy

39,00

23

91 m

www.nowaszkola.com
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKBR0117

Gumki do nawlekania

20,00

23

Zestaw kolorowych gumek do przewlekania w 4 kolorach: fioletowym,
różowym, niebieskim i żółtym, o okrągłym przekroju 1 mm. Długość
całkowita gumek wynosi 40 m, po 10 m w każdym kolorze. Doskonałe
do tworzenia bransoletek i naszyjników. Wiek: 3+

TKNS3059

Sznurek woskowy
czarny

29,00

23

grubość 1 mm; 100 m

TKNS3061

Żyłka do nawlekania

8,00

23

żyłka elastyczna; 18 m

TKCT0005

Spryskiwacz

13,00

23

• Butelka z rozpylaczem
• Przeznaczona do rozpuszczania saszetek Major C 100- uniwersalnego
środka do czyszczenia, dezynfekcji,odtłuszczania mebli piankowych i
drewnianych, blatów stołów,krzeseł, sprzętu sportowego.
• Pojemność 750 ml
• 1 sztuka

TKKW1604

Balony neonowe 100
szt.

22,00

23

100 szt.

TKSI0608

Bańki mydlane

4,00

23

Bańki mydlane mogą być duże, małe, pojedyncze i liczne. Są atrakcyjną
zabawą jak również pomocą do zajęć logopedycznych. 1 szt.; wzór
wybierany losowo

23

Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała pomoc do ćwiczeń
logopedycznych. W zabawowy sposób można przy ich pomocy
regulować siłę oddechu np. dmuchając trzymane piórko na dłoni czy
organizując wyścigi piórek na blacie ławki. ok. 150 szt.; 20 g

23

Zestawy kolorowych narzędzi logopedycznych wspomagających
żmudne ćwiczenia oddechowe. Wielkość ich wpływa na stopień
natężenia strumienia powietrza, który je uruchamia. Dodatkowym
walorem estetycznym jest ich wykonanie: drewniane elementy rączki,
kolorowe płatki, funkcjonalny system umożliwiający płynność ruchów.
Niezastąpiona pomoc w logopedii podczas ćwiczeń oddechowych.
Stanowią one również ciekawą ozdobę sali i ogródka. zestaw: 3 małe
(śr. 11 cm), 2 średnie (śr. 21 cm), 1 duży (śr. 32 cm)
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Tęczowe kwiaty Zestawy kolorowych narzędzi logopedycznych
wspomagających żmudne ćwiczenia oddechowe. Wielkość ich wpływa
na stopień natężenia strumienia powietrza, który je uruchamia.
Dodatkowym walorem estetycznym jest ich wykonanie: drewniane
elementy rączki, kolorowe płatki, funkcjonalny system umożliwiający
płynność ruchów. Niezastąpiona pomoc w logopedii podczas ćwiczeń
oddechowych. Stanowią one również ciekawą ozdobę sali i ogródka. 3
szt.; śr. 25 cm

TKAP1381

TTGS5100

TTGS9500

Piórka

Tęczowe wiatraki

Tęczowe kwiaty

10,00

46,00

39,00
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