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Botanika

713625� ���169,90�zł�

713623� ����199,90�zł�

715532� 199,90�zł

713624� 199,90�zł�

SE0450� ���119,90�zł�

715533� 179,90�zł

Wymiary: 36 x 20 x 9 cm

Wymiary: 42 x 13 x 14 cm

Wymiary: 36 x 24 x 17 cm

Wymiary: 27 x 10 x 39 cm, waga: 1,05 kg

 

Wymiary: 40 x 12 x 40 cm

Pantofelek
Przestrzenny model jednoczęściowy pantofelka na podstawie. 

Liść przekrój
Model przedstawiający strukturę liścia, ukazuje zarówno przekrój 
poprzeczny, jak i podłużny.

Łodyga roślin dwuliściennych
Szczegółowy model ukazuje poprzeczny oraz podłużny przekrój 
łodygi rośliny dwuliściennej. 

Komórka roślinna
Model komórki roślinnej na podstawie. Pomoc dydaktyczna, która 
idealnie nadaje się do demonstracji podczas zajęć.

Poznajemy przyrodę
Zestaw do poznawania, badania i przeprowadzania eksperymen-
tów przyrodniczych będzie atrakcją dla wielu małych odkryw-
ców. W komplecie: plastikowy pojemnik z rączką o wysokości  
30 cm, siatka z rączką, lupa o długości 23 cm, pęseta.

Łodyga roślin jednoliściennych
Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłóżny łodygi rośli-
ny jednoliściennej.

Pr
ac

ow
ni

a 
bi

ol
og

ic
zn

a



15

Botanika

715531� �59,90�zł�

731836� ����149,90�zł�

739707� 99,90�zł�

715534� �99,90�zł�
Wymiary: 17 x 17 x 17 cm

Wymiary: 23 x 10,5 x 6 cm

 

Wysokość: 15,3 cm

Model kwiatu brzoskwini
Model kwiatu brzoskwini doskonale nadający się do prezenta-
cji podczas zajęć. Posiada liczne pręciki. Jest to model wykonany 
z tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie.

Przyrodnicze Memory. Gatunki drzew i krzewów
Gra składa się z 40 drewnianych płytek. Na dwudziestu znajdu-
ją się polskie i łacińskie nazwy gatunkowe roślin, a na pozostałych 
dwudziestu są rysunki liści (liści i owocu) danego gatunku. Zada-
niem gracza jest dopasowanie do płytek z rysunkami właściwych
płytek z opisami, tak aby tworzyły pary. 

Komórka roślinna - model z pianki 
Ten model komórki roślinnej dzieli się na pół, zapewniając wi-
dok przekroju i ułatwiając naukę poszczególnych części komórki 
roślinnej. Jedna połowa kolorowego modelu piankowego jest 
oznaczona częściami ogniwa, a druga jest oznaczona tylko litera-
mi. 

Budowa kwiatu - model przekrojowy z pianki
Atrakcyjne modele przekrojowe z estetycznej pianki. Jedna stro-
na podpisana jest nazwami w języku angielskim, natomiast druga 
oznaczona tylko literami. 

Rośliny. Cykl życia
Magnetyczny model rozwoju rośliny. Prezentuje 6 etapów cyklu 
życia fasoli i jabłka.

Indeks Cena

Rośliny. Cykl życia SE0484 99,90 zł
Zestaw tablica magnetyczna + cykl życia 
rośliny 740763 339,90 zł

Zestaw tablica magnetyczna + 3 cykle 
życia: żaby, motyla, roślin 740764 519,90 zł

Pracow
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