
901-01 Malo prožno ogledalo z 

držali velikosti 33 x 50 cm 

 

901-10 Veliko prožno ogledalo, katerega 

lahko upognemo in opazujemo, kako se 

naše telo spreminja. Velikost: 91 x 91 cm 

 

307-62 Set šestih vzmetnih tehtnic 

250,500,1000,2000,3000,5000 g 

 

903-12 Set treh lučk za prikazovanje senc in mešanje  

barv 

Lučke velikosti 5 x 5 cm in 5 barvnih folij 

 

330-75 Tornado zamaškii set 20 kos 

Zamaški so univerzalni in jih namestimo na standar-

dni plastenki iz katerih bomo prelivali in mešali 

tekočine. Posebni nastavek prikazuje naravni pojav 

vrtinca in tornada. 

 

360-02 Pleksi posoda z jeklenim ogrodjem za opazovanje razvoja 

rastlin. Velikost: 42 x 42 cm 

 
361-53 Akvarij ali Terarij 

Velikost: 18 x 11 x 12,5 cm 

 



444-55 Svetlobna plošča MAXI, dimenzije 62 x 48,5 x 2,5 cm 

Svetlobna plošča je svetlobna podlaga, ki se lahko postavi na 

katerokoli ravno površino ali pa obesi na steno.  Svetloba se 

zaradi svojih lastnosti v stiku z različnimi predmeti drugačno 

odzove. Predmeti lahko svetlobo prepustijo, vpijejo ali pa jo 

odbijejo. Na ta način se bo otrok učil in prepoznaval reagira-

nje predmetov na svetlobo. Poučen pripomoček, ki vzbudi 

otroško pozornost in željo po raziskovanju. 

 

LED Svetlobna kocka in krogla 

V našem prodajnem programu so novosti SVETLOBNA KOCKA in SVETLOB-

NA KROGLA, ki se regulirajo z daljincem. Lahko jim spreminjamo barvo in 

hitrostni efekt menjave barve. Lahko jih namestimo, da se prižgejo le ob 

dotiku in tako povezujemo ritem s svetlobo.  Priložimo tudi vibracijski 

zvočnik, katerega priklopimo na telefon in ta ob glasbi oddaja vibracije, ki 

povzročajo prižiganje in ugašane svetlobne kocke po ritmu. Poleg tega 

zvočnik oddaja zvok le ob dotiku z elementi, ki zaradi vibracij odmevajo. 

Najbolj zanimivo je sprožanje zvokov na votlih elementih, kot so prazne 

kartonske škatle, tulci, radiatorji,... 

 

901-35 GEL BLAZINE velikosti 50 x 50 cm 

Prelivajoče blazine različnih barv so napolnjene z gelom. Te-

kočina se preliva, kar vzbuja zanimanje in opazovanje. Dotika-

mo se jih lahko s stopali, ko po njih hodimo, z rokami,… 

So izredno prožne in tanke, kar omogoča lahko shranjevanje. 

 



307 : Peščene ure  velike 

VELIKOST 30 x 15 cm,  

 

307-12: Peščene ure male 

VELIKOST: 12 x 5 cm 

 

66056 SET ZA IZDELAVO PAPIRJA  

Set vsebuje mešalnik za prašijo suhih listov 

(rastlinski vlaken), 20 listov za stiskanje in 

sušenje ročno izdelanega papirja, 250 g 

ekološke želatine za lepljenje papirja, 1 kg 

kitajske mase za obarvanje papirja, 1 pla-

stično kad, v kateri se meša voda v kašo, 4 

A5 modelov (mreža je narejena iz japonske 

svile št. 120), 5 posebnih suhih rož, ki daje-

jo papirju strukturo, 2 gobici za brisanje 

plesni,DVD z navodili in zgodovino papirja 

v angleškem in nemškem jeziku, 3 kg celu-

loze (izdelane iz rastlinskih vlaken), 1 zaje-

malko za mešanje kaše, 1 čopič za premaz 

papirja z želatino, 20 okvirjev.  

 

360-25 Zrcalno dvo kotno povečevalno steklo 

Velikost 12 x 19 cm 

 



357-12 Epruvete s pokrovom na 

stojalu. Dimenzija epruvete je 

11,5 cm, premera 2 cm. 

 

360-35 Set 12 kos pipet, 12 kos pincet in 12 

kos nanašalk velikosti cca 13 sm. 

 

357-08 Set 12 kos merilnih posodic s 

pokrovčkom 100 ml 

 

357-44 Mali lij, set 12 kos, 

premer 4,5 cm 

 

357-47 Lesene palčke za meša-

nje in nanašanje set 100 kos 

 

357-07 Opazovalne posodice 

s povečevalom premer 6 cm, 

set 12 kos 

 

357-20 Merilne epruvete 

z  pokrovom. Set 12 kos 

 

GOWI 558-25 VODNA PUMPA  

 Velikost:14 x 6 x 39 cm. 

 

GOWI 428-07 POSODICE  

 Velikost: 7 x 7 cm. Set: 6 kos. 

 

GOKI 62929 OPAZOVALNA 

POSODICA 

Velikost: 6 x 7,5 cm 

 

GOWI 360-09 OPAZOVALNA 

POSODICA 

Velikost: 8 x 7 cm 

 

GOWI 558-86 LIJ OVALNI  

Velikost:13 cm. 

 

GOWI 428-03 VEDRO PROZORNO 

Vedro z merilom, Velikost: 13 cm. 1 kos 

 

GOWI 558-85 LIJ  

Velikost: 13 cm. 1 kos 

 



E208 MLADI ZNANSTVENIK—Zakoni narave 

Preproste razlage vplivov narave in vsakdanjih naravnih pojavov na naše okolje. 
 
Vključuje eksperimente s področja naravnih pojavov in njihovega vpliva na naše 
vsakdanje življenje. 
 
Vsebuje 47 sestavnih delov, dve ilustrirani, papirnati podlagi z motivom domače-
ga okolja in divjine, 24 igralnih kart, navodila za igro s kartami in domiselna bar-
vna navodila z ilustriranimi eksperimenti. Enostavna uporaba in visoka poučna 
vrednost.  

 

E209 MLADI ZNANSTVENIK—Rešimo planet 

Preproste razlage edinstvene zveze med človekom in naravo. 
 
Vključuje eksperimente s področja ekologije in človeka, čigar vedenje je bistveno za 
ohranitev našega planeta. 
 
-Vsebuje 35 sestavnih delov, 
-dve ilustrirani, papirnati podlagi z motivom domačega okolja in divjine, 
-24 igralnih kart, 
-navodila za igro s kartami, 
-domiselna barvna navodila z ilustriranimi eksperimenti, 
-enostavna uporaba in visoka poučna vrednost.  

 

E205 Eksperimentalna kocka—Naravne katastrofe 

Preproste razlage neverjetne moči narave, ki lahko uničevalno vplivajo na okolje. 

 

Vključuje: 

-eksperimente s področja ekologije, 

-posledice človekove aktivnosti na razvoj narave, 

-vsebuje 20 sestavnih delov, 

-domiselna barvna navodila z ilustriranimi eksperimenti,  

 

E203 Ekperimentalna kocka—Naravni pojavi 

Preproste razlage naravnih pojavov.  

 

Vključuje: 

-eksperimente s področja naravnih pojavov, 

-vsebuje 29 sestavnih delov, 

-domiselna barvna navodila z ilustriranimi eksperimenti, 

-enostavna uporaba in visoka poučna vrednost. 

 

Naredi in spoznaj: 

-izdelaj filter za vodo, 

-ph vrednost, 



40162 Vodna ura z mehurčki, set 3 kos 

 

40163 Vodna ura s tekočim peskom, set 4 kos 

 

40164 Vodna ura s potjo za mehurčke, set 3 kos 

 

40165 Vodna ura z labirintom, set 4 kos 

 

40166 Vodna ura s tekočim peskom mini, set 4 kos 

 

40167 Vodna ura s potjo, set 3 kos 

 

21 delni set vodnih ur vsebujejo 

   - Art. 40162 Vodna ura z mehurčki, set 3 kos 

   - Art. 40163 Vodna ura s tekočim peskom, ki se 

preliva  navzgor, set 4 kos 

   - Art. 40164 Vodna ura s potjo za mehurčke, set 

3 kos 

   - Art. 40165 Vodna ura z labirintom, set 4 kos 

   - Art. 40166 Vodna ura s tekočim peskom mini, 

set 4 kos 

   - Art. 40167 Vodna ura s potjo, set 3 kos 

 

 



358-00 Velik set pripomočkov 

Set je pospravljen v veliki škatli s pokrovom velikosti 60 x 40 x 33 cm. Vebuje: 

11 m transpatentne cevi (4 m cevi premera 2 cm, 5 m cevi premera 1 cm, 2 m cevi premera 0,5 cm),  

2 vrčka za vlivanje višine 13 cm,  

4 kos brizgalnih igel 5ml, 4 kos brizgalnih igel 10ml in 4 kos brizgalnih igel 20ml,  

3 brizgalne posode ( 1 kos 5010 ml, 2 kos 250 ml), 

12 spajalk cevi (6 spajalk T in 6 spajalk L) 

6 Lijev ( dva manjša in 4 večji) 

7 Pipet 

2 Merilni posodi (1 kos 1 l, 1 kos 500 ml 

5 merilnik posod z brizgalno cevko (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000ml) 

2 Priseska , na katerega lahko obesimo lij 

 


