
anaIizowania pogody' ZeStaW: 5 urzqdzeń pomiarowych:

barometr, kompas, higrometr, termometr tradycyjny i

kołowv.WVmiary:30 cm
Eko Zegar
W zestawie:eIektroniczny zegarek z przewodami,przewód,

taśma k|eiąca, ptytki miedziane i cynkowe, instrukcja

Stacja meteo Zestaw do samodzielnego wykonania stacji

meteoro logicznei .

T

Lampka dynamo Zestaw do samodzie lnego wykonania

l ampk i  dynamo.

1,

Kopaln ia mineratów _ wykopaI iska
Dziecko ma za zadanie wydobyć specjaInymi narzędz iami z

bIoku g ipsowego aż 8 naturaInych minerał

Dino szkielety. TriceratoPs t

Układ słoneczny
mode| Układu Słonecznego do złożenia i i  poma|owania

specjaInymi farbami,  które świecq w c iemności .

'J,

Sekrety e|ektronik i .  Samochód z napędem }
Zestaw pozwaIajqcy zbudować e|ektryczny samochód z
przektadniq w dwóch wersjach oraz samochód napędzany

śmigłem, Iatajqce śmigto i wenty|ator e|ektryczny

1

Sekrety e|ektroniki. Motorówka z napędem t

Sekrety E lektronik i  ( radio FM)
Umoż|iwia samodzie|ne stworzenie radia.

1

Sekrety E|ektronik i  (mode| min i  88) Na ptyc ie montażowej

można zestawiać różne układv e|ektroniczne sterowane:

magnesem, wodq, dotykiem, światłem i dźwiękiem'

L

Hodow|a krvsztatów niebieska
ZestaWV doświadczaIne do hodow|i koIorowych kryształów
przy użyciu małych kamyków jako zaczynów struktury

krystalicznej

1

HodowIa krysztatów czerwona
ZeStaWy doświadczalne do hodow|i kolorowych kryształów
przy użyciu małych kamyków jako zaczynów struktury

krvstalicznej

1

Sztuka zapachów - Doktor Lab
Zestaw zawiera: profesjonalny proszek Joss, proszek z

drewna sandatowego isosnowego, 2 bute|eczki oIejków

aromatycznych, 3 buteIeczki barwnika spożywczego,
specjaIne bambusowe patyczk i ,  drewniane szpatułki ,  g ips

do od|ewów, forma do produkcji kadzidełek, forma do

odIewania świeczek zapachowych, naczynia Iaboratoryjne,

łvżeczka do odmierzania,  rękawiczk i  gumowe, maseczka

1

Super bqbelk i  -  Doktor Lab
Zestaw zawiera: zapach waniIiowy, g|icerynę, szpatułki do
mieszania, patyczek do ugniatania, pipetę, kwas cytrynowy,
papier  ścierny,  formę do odIewu, okuIary ochronne, ba lony,

zac isk do baIonu, skrobię kukurydz ianq, naczynie z miarkq,

barwniki spożywcze, rękawice gumowe, kwaśny węg|an

sodu oraz instrukcję

1

Skaczqce piłeczki - Doktor Lab
Zestaw zawiera: czerwony granulat  pol imerowy, z ie lony
granu|at po| imerowy, i ó t ty granu|at po| imerowy,4 róŻnej

wieIkości  formy do p i teczek,  okuIary ochronne, p last ikowe

rurki, drewniane patyczki oraz koIorowq instrukcję

1,

Rozmaitości  żeIowe -  Doktor Lab
W zestawie: duża z|ewka, małe z|ewki, duża i mała tyŻeczka,

okuIary ochronne, maseczka ochronna, rękawice gumowe,

pipety,  szpatutk i  do mieszania,  kryształk i  poI iakry|u sodu,
pojemniczk i  do prezentacj i ,  duży sto ik z  a lg in ianem sodu,

chIorek wapnia,  miseczka,  podstawka, barwnik i  spożywcze

L
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