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NAUJIENA!
SKAITMENINIAI VADOVĖLIAI

Į pagalbą nuotoliniu būdų mokantiems ir besimokantiems. Leidyklos „Briedis“ gamtamokslinio ugdymo 
vadovėlių skaitmenines versijas rasite interneto svetainėje www.evadoveliai.lt  Čia galite įsigyti populiarių 
gamtamokslinio ugdymo vadovėlių skaitmeninių analogų: „Eureka 5“,  ir „Eureka 6“. 

Skaitmeninius vadovėlius galima išbandyti nemokamai. Norėdami atverti bet kurią demonstracinę versiją, 
nueikite į svetainę www.evadoveliai.lt ir spragtelėkite pasirinkto vadovėlio įkonėlę.

Interaktyvus  
turinys

Teksto paieška visame 
vadovėlyje

 • Interaktyvus turinys
 • Teksto paieška visame vadovėlyje
 • Pigiau nei popieriniai
 • Du viename, įsigijęs vieną vadovėlį, gauni abi jo dalis
 • Patogu, neužima vietos namuose ar kuprinėje
 • Tausoja gamtinę aplinką

Į pAgALbą NUOTOLINIU būDų MOKANTIEMS Ir bESIMOKANTIEMS
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Eureka! 6
Gamtos mokslų vadovėlis 6 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė,  
Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė

Pagal naująsias bendrąsias programas atnaujintas 
gamtamokslinio kurso „Gamta ir žmogus“ vadovėlis. 
Mokomoji medžiaga pateikta atvartais. Pagrindinis 
tekstas lakoniškas, aiškus, siūloma nemažai praktinių 
ir projektinių darbų. Atnaujinta metodinė sąranga, 
užduočių sistema. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra 
apibendrinimo ir žinių patikros rubrikos.

256 p., 200×260 mm
Nr. 5079 (I dalis) Atnaujintas! 15,10 Eur
Nr. 5080 (II dalis) Atnaujintas! 15,10 Eur 

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6815 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur 

Eureka! 6
Užduočių sąsiuvinis 6 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė,  
Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė

Atnaujintas užduočių sąsiuvinis. Turinys glaudžiai 
susietas su naujuoju 6 kl. vadovėliu „Eureka!“. Patei-
kiama daug įvairių tipų užduočių, kurios padės moki-
niams pagilinti bei įtvirtinti įgytas žinias ir gebėjimus. 
Sąsiuvinyje mokiniai ras kartoninį įdėklą, iš kurio galės 
pasigaminti modelį ar žaidimą.

96 p., 215×290 mm
Nr. 5458 (I dalis) Atnaujintas! 4,00 Eur
Nr. 5459 (II dalis) Atnaujintas!  4,00 Eur

NAujIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai

Eureka! 5
Gamtos mokslų vadovėlis 5 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė,  
Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė

Pagal naująsias bendrąsias programas atnaujintas 
gamtamokslinio kurso „Gamta ir žmogus“ vadovėlis. 
Mokomoji medžiaga pateikta atvartais. Pagrindinis 
tekstas lakoniškas, aiškus, siūloma nemažai praktinių 
ir projektinių darbų. Atnaujinta metodinė sąranga, 
užduočių sistema. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra 
apibendrinimo ir žinių patikros rubrikos.

224 p., 200×260 mm
Nr. 4787 (I dalis) Atnaujintas! 15,10 Eur
Nr. 4788 (II dalis) Atnaujintas! 15,10 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6814 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur 

Eureka! 5
Užduočių sąsiuvinis 5 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė,  
Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė

Atnaujintas užduočių sąsiuvinis. Turinys glaudžiai 
susietas su naujuoju 5 kl. vadovėliu „Eureka!“.  Patei-
kiama daug įvairių tipų užduočių, kurios padės moki-
niams pagilinti bei įtvirtinti įgytas žinias ir gebėjimus. 
Sąsiuvinyje mokiniai ras kartoninį įdėklą, iš kurio galės 
pasigaminti modelį ar žaidimą.

96 p., 215×290 mm
Nr. 4789 (I dalis) Atnaujintas! 4,00 Eur
Nr. 4790 (II dalis) Atnaujintas! 4,00 Eur
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vadovėliai, užduočių sąsiuviniai

Eureka! 5
Gamtos mokslų vadovėlis 5 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė,  
Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė

Integruotas gamtos mokslų vadovėlis skirtas kur-
sui „Gamta ir žmogus“. Mokomoji medžiaga pateikta 
atvartais. Pagrindinis tekstas lakoniškas ir aiškus, pa-
teikiama nemažai praktinių darbų. Naujovė – siūlomi 
keli didesnės apimties projektiniai darbai. Kiekvieno 
skyriaus pabaigoje yra žinių patikrinimo puslapiai.
216 p., 200×260 mm
Nr. 446 (I dalis) 26,30 Eur
Nr. 447 (II dalis) 26,30 Eur 

Eureka! 5
Užduočių sąsiuvinis 5 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė,  
Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė

užduočių sąsiuvinio turinys glaudžiai susietas su gamtos 
mokslų vadovėliu 5 kl. „Eureka!“. Pateikiama daug įvairių 
tipų užduočių, kurios padės mokiniams pagilinti bei įtvirtinti 
įgytas žinias ir gebėjimus. Naujovė – kartoninis įdėklas, iš 
kurio mokiniai galės pasigaminti modelį ar žaidimą.
96 p., 215×290 mm
Nr. 448 (I dalis)   4,00 Eur
Nr. 449 (II dalis)  4,00 Eur

Eureka! 6
Gamtos mokslų vadovėlis 6 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė, Kęstutis Grinkevičius,  
Alvida Lozdienė, Stasė Ustilaitė

Baigiamasis integruoto gamtos mokslų kurso 
„Gamta ir žmogus“ vadovėlis. Mokomoji medžiaga 
pateikta atvartais. Vadovėlis skirtas aktyviam 
mokymuisi: pateikiama nemažai praktinių darbų, keli 
projektiniai darbai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje – 
savikontrolės užduotys.
248 p., 200×260 mm
Nr. 280 (I dalis)0 26,30 Eur
Nr. 281 (II dalis)  26,30 Eur

Eureka! 6
Užduočių sąsiuvinis 6 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė, Kęstutis Grinkevičius, Alvida 
Lozdienė, Stasė Ustilaitė

užduočių sąsiuvinio turinys glaudžiai susietas su 
6 kl. vadovėliu „Eureka!“. Pateikiama daug įvairių 
tipų užduočių, kurios padės mokiniams pagilinti bei 
įtvirtinti įgytas žinias ir gebėjimus. Iš kartoninio įdėklo 
galima pasigaminti modelį ar žaidimą.
96 p., 215×290 mm
Nr. 288 (I dalis)   4,00 Eur
Nr. 289 (II dalis)  4,00 Eur
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Vabzdžiai
Kai kurie Lietuvoje aptinkami vabzdžiai.   

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3307 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 3308 su laikikliais 28,50 Eur 

Lietuvos medžiai 
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 1471 laminuotas   20,60 Eur  
Nr. 1472 su laikikliais   28,50 Eur

Lietuvos paukščiai
Plakate pateikta beveik 50 Lietuvoje gyvenančių 

paukščių rūšių.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 154 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 683 su laikikliais   28,50 Eur

pasaulio žinduoliai
Plakate pateikta per 30 žinomiausių pasaulio žin-

duolių rūšių.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 686 11,30 Eur 
Nr. 153 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 687 su laikikliais   28,50 Eur 

Lietuvos žinduoliai
Plakate pateikta beveik 30 Lietuvoje sutinkamų 

žinduolių rūšių.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 152 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 709 su laikikliais   28,50 Eur

Naminiai gyvūnai
Plakate pavaizduoti Lietuvoje dažniausiai augina-

mi naminiai gyvūnai, paukščiai bei naminiai gyvuliai.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 678 11,30 Eur
Nr. 186 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 679 su laikikliais   28,50 Eur 

Saulės sistema 
Pažintiniame plakate vaizduojama Saulės sistema 

ir jos struktūra. Pateikti Saulės ir Saulės sistemos pla-
netų piešiniai, kurie leidžia palyginti Saulės „šeimos“ 
narių dydį, padės suvokti planetų skirtumus. Atskiruose 
piešiniuose pateikiami svarbiausi planetų parametrai: 
apimtis, skersmuo, masė, sukimosi aplink Saulę perio- 
das, palydovai bei kiti duomenys. Kad būtų lengviau 
įsivaizduoti, visos planetos lyginamos su Žemės plane-
ta. Iškarpoje pavaizduota ir Saulės sistemos raida nuo 
Didžiojo sprogimo iki šių dienų.
Plakatas, 115×87 cm
Nr. 196 laminuotas   31,20 Eur 
Nr. 696 su laikikliais   43,50 Eur

 m
okom

ieji plakatai

Varliagyviai ir ropliai
Lietuvoje ir pasaulyje gyvenantys varliagyviai ir ropliai.

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3309 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3310 su laikikliais 28,50 Eur 

Žemės ūkio augalai
Lietuvos žemės ūkyje auginamos kultūros.

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3318 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 3319 su laikikliais 28,50 Eur 

Lietuvos gėlavandenės ir praeivės 
žuvys 
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 1477 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 1478 su laikikliais   28,50 Eur

Mokomųjų plakatų serija  
„pažink pasaulį“

Mokomųjų plakatų serija skirta pradinės mokyklos 
„Pasaulio pažinimo“ kursui ir pagrindinės mokyklos kursui „Gamta ir žmogus“. Šios 
patrauklios mokymo priemonės suteiks mokytojui galimybių papildyti kurse nagrinėjamų 
temų medžiagą, bus naudingos smalsesniems moksleiviams, papuoš klasę.

Daržovės 
Plakate pateikta beveik 30 Lietuvoje derančių ir 

atvežtinių daržovių.  
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 137 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 654 su laikikliais   28,50 Eur 

Lietuvos grybai 
Plakate pateiktos 23 rūšys Lietuvoje augančių bei 

žinomiausių valgomųjų grybų ir 17 rūšių nuodingųjų.  
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 670 11,30 Eur 
Nr. 189 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 671 su laikikliais   28,50 Eur 

Vaisiai 
Plakate pateikta per 30 Lietuvoje derančių ir eg-

zotiškų vaisių.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 138 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 703 su laikikliais   28,50 Eur
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Eksperimentų rinkinys  
„Mano kūnas, mano sveikata“
(5–8 klasei)
Rinkinyje rasite reikiamus įrankius ir medžiagas moks-
liniams eksperimentams atlikti. Pritaikomas daugeliui 
disciplinų atlikti paprastus eksperimentus apie skonio 
suvokimą ir maisto ingredientus. Be eksperimentų apie 
uoslę ir skonį, yra ir kitų, kurie leidžia pademonstruoti 
maisto, kurį vartojame, ingredientus.
Eksperimentų temos:
Pojūtis ir suvokimas, judėjimas, uoslė:
•	 Liežuvio skonio receptoriai
•	 Kaulų stiprumas
•	 uoslės stiprumo nustatymas
•	 Anglies dioksido kiekio nustatymas įkvepiamame 

ir iškvepiamame ore ir kt.
Mityba ir virškinimas:
•	 Krakmolo, riebalų, gliukozės ir baltymų nustatymas 

maisto produktuose
•	 Krakmolo skaidymas burnoje ir kt.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 9 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6614 315,00 Eur

Vandens tiekimo ir valymo 
eksperimentų rinkinys
(2–6 klasei)
Vanduo yra gyvybiškai svarbus gyvūnų, augalų bei 
mūsų gyvenime. Eksperimentai padės vaikams su-
prasti vandens ciklą: iš kur vanduo yra kilęs, kaip jis 
pasiskirsto, kur ir kaip naudojamas ir kaip jis vėl su-
grįžta atgal į ciklą.
Eksperimentų temos:
Vandens skvarba dirvožemyje, smėlio ir žvyro filtrai 
vandeniui valyti, užteršto vandens poveikis augalijai, 
mechaniniai vandens valymo etapai ir kt.
Rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms ir 22 eksperi-
mentų aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6620 480,00 Eur

gamtos mokslų eksperimentų 
rinkinys
(2–8 klasei)
Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvai-
rius gamtos mokslų eksperimentus.
Eksperimentų temos:
•	 Oro jėgos ir tūris
•	 Vandens išgavimas
•	 Vandens užterštumas
•	 Elektra
•	 Šiluma
•	 Magnetai ir kompasai
•	 Garsas
•	 Chemija
•	 Šviesa ir šešėliai
•	 Balansas
•	 Biologija, zoologija, botanika
•	 Žmogaus biologija ir kt.
Rinkinyje: priemonės 2–3 darbo grupėms ir 77 eks-
perimentų aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6618 710,00 Eur

Magnetizmo/elektrostatikos 
eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)

Magnetizmo/elektrostatikos rinkinį sudaro išsamus va-
dovas ir 24 įvairiems eksperimentams atlikti reikalingos 
priemonės, pvz.: kompasas, kortelės, magnetinės adatos, 
magnetai, geležies drožlės, maži automobiliai, zondų 
rinkinys, švytuoklės, trinties lazdelė. 17 eksperimentų 
aprašai, pvz.: magnetinės jėgos ar magnetas gali plaukti, 
magnetinis laukas, elektroskopo modelis ir t. t. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5242 120,00 Eur

Kraujotakos ir kvėpavimo sistemos 
Plakate pavaizduota žmogaus kvėpavimo sistemos 

sandara: organai bei atskiros jų dalys. Kitoje plakato 
pusėje – kraujotakos sistema, parodytos pagrindinės 
arterijos ir venos, kraujo apytakos ratai, nagrinėjama 
širdies sandara bei jos veikla.
70×100 cm
Nr. 256 laminuotas   20,60 Eur  
Nr. 659 su laikikliais  28,50 Eur

Skonio, uoslės ir lytėjimo jutimai 
Vienoje plakato pusėje pateikiama skonio jutimo 

sistema, kitoje nagrinėjami uoslės ir lytėjimo jutimai. 
Plakatas padės suprasti, kodėl užuodžiame kvapus, 
jaučiame skonį ar  prisilietimą.
70×100 cm
Nr. 258 laminuotas   20,60 Eur  
Nr. 697 su laikikliais   28,50 Eur

Žmogaus kūnas ir griaučiai 
Vienoje plakato pusėje parodytos svarbiausios žmo-

gaus kūno dalys.  Kitoje pusėje pavaizduoti žmogaus 
griaučiai, nurodytos jų dalys bei sistemos.
70×100 cm
Nr. 255 laminuotas   20,60 Eur  
Nr. 708 su laikikliais  28,50 Eur

Virškinimo ir šalinimo sistemos
Plakate pateikiama žmogaus virškinimo sistema, 

jos dalys bei atskiri organai. Kitoje pusėje – šalinimo 
sistemos schema.
70×100 cm
Nr. 257 laminuotas   20,60 Eur  
Nr. 704 su laikikliais   28,50 Eur 

plakatų serija „Žmogaus kūnas“
Nauja plakatų serija, parengta bendradarbiaujant su Ispanijos mokymo priemonių 

leidykla Edigol ediciones, s. a., supažindins su žmogaus kūnu, atskirų organų funkcijo-
mis, padės lengviau suprasti kūno sandarą. Mokomieji plakatai skirti įvairaus amžiaus 
vaikams ir moksleiviams, jau besimokantiems žmogaus anatomijos arba žengiantiems 
pirmuosius žingsnius pažinimo link. Šios priemonės palengvins mokytojo ar auklėtojo 
darbą biologijos, anatomijos, pasaulio pažinimo pamokose.

 m
okom

ieji plakatai
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Oras ir dujos aplink mus, 
eksperimentų rinkinys
(2–8 klasei)
Mes nuolat įkvepiame ir iškvepiame. Oro slėgis veikia 
mus visus. Tačiau vaikai dažniausiai galvoja, kad oras 
yra „nematomas“. Naudodamiesi šiuo rinkiniu vaikai 
galės mokytis apie orą ir suprasti, kad oras yra apčiuo-
piamas ir turi daug skirtingų savybių. Rinkinys taip pat 
yra puiki demonstracinė priemonė.
Komplektą sudaro: mokytojo vadovas, eksperimentų 
aprašai ir medžiaga 31 darbo vietai.
Nr. 5247 679,50 Eur

Universalus gamtos mokslų rinkinys
(2–8 klasei)
Šis rinkinys leidžia dviem ar trims vaikų  grupėms atlikti 
paprastus gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  
gali naudoti jį demonstracijai. Rinkinyje yra 101 eks-
perimento aprašas šiomis temomis: jėga / energija, 
vanduo, elektros srovė, magnetizmas, oras ir garsas, 
šviesa, šiluma, augalija.
Nr. 5252  625,00 Eur

Šilumos eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Šilumos eksperimentų rinkinį sudaro išsamus vadovas 
ir 22 įvairios priemonės, pvz.: degiklis, žvakės, termo-
metras, bimetalinės juostelės, dažai, kapiliarai, stiklo 
vamzdeliai, guminiai kamščiai, Erlenmejerio kolbos 
ir kt. Rinkinyje yra išsamūs 10 eksperimentų aprašai:
kas yra termometras ir kaip jis veikia, šilumos sklidi-
mas, metalo deformacija veikiant šilumai, kondensacija 
ir garavimas, šilumos laidumas ir kiti.
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5245 157,00 Eur

Oro ir vandens tyrimų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Šis vandens ir oro rinkinys yra patogi priemonė oro ir van-
dens eksperimentams atlikti. Lagamine rasite 27 eksperi-
mentų aprašus. Keletas eksperimentų pavyzdžių: vanduo 
gali išstumti orą, vanduo prieš orą, vandens kilimas, hid-
raulinis cilindro principas, vandens lygis, vanduo turi jė-
gos, u formos manometro principas ir t. t.
Nr. 5243 124,50 Eur

Mechanikos eksperimentų mini 
rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinį sudaro išsamus vadovas ir 17 įvairių priemonių 
mechanikos eksperimentams atlikti, pvz.: dinamomet-
ras, skriemulys, svoriai su kabliukais ir t. t. bei išsamūs 
15 eksperimentų aprašymai. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5241 179,00 Eur

Elektros eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams 
atlikti. Komplekte daug įvairių pagalbinių priemonių, 
pvz.: akumuliatorių, žibintų, vielos, kištukų ir t. t.
Rinkinyje yra 11 eksperimentų aprašai įvairiomis su 
elektra susijusiomis temomis. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm 
Nr. 5239 222,00 Eur

garso eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinį sudaro išsamus eksperimentų vadovas ir leng-
vai naudojama įranga, pvz.: garso dėžė, kamertonas, 
mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, spy-
ruoklinio plieno juostelės ir kt., su kuriais vaikai galės 
atlikti  8 pagrindinius akustikos ir garso eksperimen-
tus. Kas yra garsas?Ar galima pamatyti garsą? Kaip 
garsas perduodamas? Aukšti ir žemi tonai; skam-
bantis oras ir kiti.
Nr. 5240 81,50 Eur

Optikos eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)

Rinkinį sudaro išsamus 15 eksperimentų vadovas ir 19 
skirtingų priemonių optikos eksperimentams atlikti, 
pvz.: optinis pagrindas, lempa su atrama, baterijos, 
diafragma, išgaubti lęšiai ir t. t.
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5244 176,00 Eur
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Elektros grandinės konstruktorius
Puikus rinkinys jaunesniojo amžiaus vaikams – sudo-
minsite, paaiškinsite elektrinių grandinių jungimo, vei-
kimo principus. Rinkinyje – 31 detalė: 4 sujungiamos 
montavimo plokštės, 2 baterijų laikikliai, 2 jungtukai, 1 
varikliukas, 10 laidų su antgaliais, 2 lempučių laikikliai 
su lemputėmis, diskelis, instrukcija.
Nr. 5447 51,00 Eur

Žemės ir mėnulio judėjimo demon-
stracinis modelis „Tellurium N“

unikalus trimatis mokomasis modelis, skirtas vaiz-
džiai pademonstruoti Žemės ir Mėnulio judėjimą.

Pagrindinės temos:
•	 Žemė kosmose kaip giroskopas
•	 Diena ir naktis
•	 Poliarinė diena ir poliarinė naktis
•	 Tropikai
•	 Metų laikai
•	 Diena ir naktis įvairiose platumose
•	 Mėnulio fazė
•	 užtemimai
•	 Potvyniai
•	 Geostacionarūs palydovai
•	 Eratosteno žemės perimetro apskaičiavimo 

eksperimentas
Rinkinyje: priemonės demonstracijai, pamokų ap-

rašymai (13 temų).
Nr. 6617 1048,00 Eur

Eksperimentų rinkinys  
„Ką tu jauti, matai ir girdi“
(5–8 klasei)
Šis integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 
yra skirtas atlikti paprastus eksperimentus su trimis iš 
penkių pojūčių – lytėjimu, klausa ir rega.
Eksperimentų temos:
Ką tu matai:
•	 Šviesos plitimas
•	 Kaip susidaro šviesos spinduliai
•	 Šviesa ir tamsa
•	 Šešėliai
•	 Šviesos deformacija
•	 Atspindžiai
•	 Šviesa gali keisti kryptį
•	 Kaip mato akis
•	 Kodėl žmonėms reikia akinių?
•	 Kameros principas
•	 Astronominis teleskopas
•	 Mikroskopo principas ir kt.
Ką tu girdi:
•	 Kaip susidaro garso bangos
•	 Garso bangų demonstravimas
•	 Garso judėjimas ir kt.
Ką tu jauti:
•	 Odos jautrumas
•	 Lytėjimas
•	 jutiminė šiluma ir kt.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 28 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: matinimo blokelis.
Nr. 6615 571,00 Eur

Eksperimentų rinkinys „Jėga 
ir judėjimas gamtoje ir 
technologijose“
(5–8 klasei)
Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra 
skirtas atlikti nesudėtingus eksperimentus, susijusius 
su jėga ir judėjimu.
Eksperimentų temos:
Tempimo, lenkimo, gniuždymo, trinties jėga, svertai, 
inercija, vilkimas ir kėlimas, lėtas, greitas ir tolygus ju-
dėjimas, pagreitis ir kt.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 16 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6616 517,00 Eur

Elektra ir magnetizmas 
kasdienybėje
(5–8 klasei)
Šis rinkinys yra skirtas moksliniams eksperimentams, 
susijusiems su elektros procesais ir magnetizmu, atlikti.
Rinkinyje: išsamios 23 eksperimentų instrukcijos, mo-
kytojo vadovas. 
Nr. 5256 597,50 Eur

biologijos eksperimentų  mini 
rinkinys
(2–8 klasei)

Puikus rinkinys biologijos eksperimentams atlikti. 
Naudodamiesi rinkiniu vaikai išmoks tyrinėti auga-
liją ir gyvūniją, patys daryti herbariumus ir skaidres 
mikroskopui.
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5249 90,00 Eur

Chemijos rinkinys 6 darbo grupėms
(1–6 klasei)
Kodėl cukrus ištirpsta pamaišius arbatą? Kodėl grie-
tinės riebalai plūduriuoja sriubos paviršiuje, o ma-
karonai nusėda ant dugno? Kodėl šerbertas, įdėtas į 
vandenį, burbuliuoja?
Maišydami vandenį su įvairiomis medžiagomis ir atlik-
dami eksperimentus skirtingomis sąlygomis mokiniai 
galės ištirti, kaip šios medžiagos kinta. 
Temos: 
•	 Tirpumas vandenyje
•	 Vandenyje tirpios ir netirpios medžiagos
•	 Atbulinės eigos tirpinimo procesas per kristalizaciją
•	 Pokyčių ir klampumo tyrimai tirpinant skirtingas 

medžiagas
•	 Dujų susiformavimo procesas vandenyje ir t. t.
Rinkinys skirtas darbui net su 6 grupėmis.
Į komplektą įeina mokytojo vadovas lietuvių kalba. 
Nr. 5257 887,50 Eur

N
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rinkinys magnetinėms savybėms 
tirti
Magnetizmo tyrimo rinkinyje yra 20 uždarų indelių su 
ne/magnetiniais objektais bei 2 tyrėjo lazdelės. jomis 
ištiriamos nurodytų objektų magnetinės savybės.
Dėžės matmenys: 220  330 × 50 mm 
Nr. 5042 38,90 Eur

Magnetų rinkinys „rūkymo žala“ 
(didelėms lentoms)

 Rinkinį „Rūkymo žala“ sudaro 36 skirtingi magnetai 
ir 30 tekstinių aprašymų (lietuvių kalba).  
Nr. 4334        117,00 Eur 

Skriemulių ir dinamometrų 
rinkinys
Mechaniniams bandymams atlikti. 

Sudėtis: 12 skriemulių, 6 dinamometrai 250 g, 500 g, 
1000 g, 2000 g, 3000 g, 5000 g.
Nr. 6075 79,00 Eur

Mobili eksperimentų laboratorija 
(249 dalys)

8 stalčių konteineris. Dideliame medžiagų konteineryje 
yra viskas, ko jums reikia, kad galėtumėte atlikti įdo-
mius eksperimentus su savo vaikais. Gali dirbti iki 16 
vaikų grupė. Lengvai transportuojamas. 
•	 16 akinių 
•	 16 lupų
•	 32 matavimo puodeliai 
•	 24 miltelių spalvos eksperimentams
•	 32 mėgintuvėliai 
•	 8 stoveliai mėgintuvėliams
•	 8 pipetės
•	 24 buteliukai milteliams
•	 8 matavimo šaukštai 
•	 24 trijų dalių petri lėkštelės 
•	 8 termometrai 
•	 8 lašintuvai
•	 8 purkštuvai
•	 24 dėžės su dangčiu
•	 8 lupos 7×. 
Nr. 6076 435,00 Eur

Daugiafunkcinės svarstyklės
Svarstyklės su dvejais peršviečiamais indais su tūrio 
skalėmis. Sveria 1 g tikslumu. Rinkinyje: 
•	 plastikiniai svoriai – 8 × 5 g, 4 × 10 g, 2 × 20 g; 
•	 metaliniai svoriai – 2 × 1g, 2 × 2 g, 2 × 5 g,  

2 × 10 g, 2 × 20 g, 1 × 50 g.
Nr. 7107 39,00 Eur

N

Elektronikos rinkinys 
Rinkinyje 42 detalės. Su šio rinkinio elementais galima 
atlikti net 350 elektronikos eksperimentų. Detalės len-
gvai jungiamos tarpusavyje. PAKuOTĖ: kartono dėžė.
Nr. 4305 43,00 Eur

Magnetinė priemonė  
„Vandens ciklas“
6 simboliai: žemė, vanduo, saulė, 3 debesys, lietus ir 
sniegas. 5 rodyklės ir 14 žodinių kortelių anglų kalba.
Nr. 6086 42,50 Eur

Vandens ciklo simuliatorius        
Šis maketas padeda iliustruoti uždarą vandens ciklą 
natūralioje gamtoje.  Aiškinama, kaip vandens garai, 
atšalę aukštai debesyse, o vėliau veikiami saulės, vėl 
virsta vandeniu ir teka žemyn upeliais pagal žemės 
reljefą virš jūros lygio sudarydami ežerėlius.
Maketą sudaro 4 dalys (stalinės lempos rinkinyje nėra).
Dydis: 51×31×12 cm 
Nr. 3877 57,00 Eur
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NAUJIENA!
SKAITMENINIAI VADOVĖLIAI

Į pagalbą nuotoliniu būdų mokantiems ir besimokantiems. Leidyklos „Briedis“ biologijos vadovėlių skaitme-
nines versijas rasite interneto svetainėje www.evadoveliai.lt  Čia galite įsigyti populiarių biologijos vadovėlių 
skaitmeninių analogų: „Bios 7“,  „Bios 8“, „Bios 9“, ir „Bios 10“. 

Skaitmeninius vadovėlius galima išbandyti nemokamai. Norėdami atverti bet kurią demonstracinę versiją, 
nueikite į svetainę www.evadoveliai.lt ir spragtelėkite pasirinkto vadovėlio įkonėlę.

Interaktyvus  
turinys

Teksto paieška visame 
vadovėlyje

 • Interaktyvus turinys
 • Teksto paieška visame vadovėlyje
 • Pigiau nei popieriniai
 • Du viename, įsigijęs vieną vadovėlį, gauni abi jo dalis
 • Patogu, neužima vietos namuose ar kuprinėje
 • Tausoja gamtinę aplinką

Į pAgALbą NUOTOLINIU būDų MOKANTIEMS Ir bESIMOKANTIEMS
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„Laboratorija“ 
Eksperimentavimo įgūdžiams lavinti skirta rubrika. joje 
pateikiama įvairių praktinių darbų. Dauguma yra paprasti, 
juos lengva atlikti klasėje arba namie. Darbų, kuriems 
reikia laboratorinės įrangos ir reagentų, yra mažai.

„Metodas“
Bendrosioms ir dalykinėms kom-
petencijoms ugdyti skirta rubri-
ka. joje mokiniui priimtina forma 
pateikiamos kai kurios metodikos, 
pavyzdžiui, kaip saugiai elgtis la-
boratorijoje, tinkamai paruošti 
mikroskopinį preparatą, įsirengti 
akvariumą arba tiksliai išmatuo-
ti pulsą.

„Žvilgsnis iš arčiau“
Rubrikoje pateikiama neprivaloma, 
tačiau naudinga, mokinio akiratį 
plečianti ir mokymosi motyvaciją 
skatinanti medžiaga.

„Santrauka“
Apibendrinimo rubrika kiek-
vieno skyriaus pabaigoje. Pa-
teikiami sąvokų apibrėžimai, 
vaizdžiai parodomi skyriuje 
nagrinėti objektai ir procesai.

„Pasitikrink!“ 
Žinių patikros rubrika kiekvieno skyriaus pabaigoje. Patei-
kiamos kelių rūšių tipinės užduotys, kurias atlikęs mokinys 
galės įsivertinti žinias bei gebėjimus (vadovėlio pabaigoje 
ras atsakymus).

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai

Projektas
Vadovėlyje pateikiami keli 
projektiniai darbai, kurie 
padės mokiniams ne tik 
pagilinti žinias, bet ir įgyti 
komandinio darbo patirties, 
išmokti pasiskirstyti ir pla-
nuoti darbus, viešai pateikti 
darbo rezultatus. Projektiniai 
darbai yra neprivalomi.

Atnaujinti biologijos  
vadovėliai 7–8 klasėms

Įvadinis puslapis
Kiekvienas skyrius pradedamas informatyviu puslapiu, kuriame 
išdėstytos kelios iliustracijos ir trumpas probleminis tekstas. Įva-
dinis puslapis parengtas taip, kad jį būtų galima aktyviai naudoti 
pradedant dėstyti naują skyrių.

Tema
Kiekvienai temai skiriama po 
2–4 puslapius. Tekstas patei-
kiamas trumpais, aiškiais sa-
kiniais, paryškintos sąvokos. 
Temos medžiaga struktūrizuo-
ta (suskaidyta į potemius), iš-
dėstyta nuosekliai. Iliustracijos 
susietos su tekstu. Labai svarbus 
arba pagalbinis tekstas pateikia-
mas kitos spalvos fone. Kiek-
vienoje temoje yra mokymosi 
motyvaciją skatinanti rubrika 
„Ar žinai?“, kurioje pateikiama 
trumpa įdomioji informacija. Te-
mos pabaigoje – 5–10 įvairaus 
sudėtingumo užduočių.

 • Atnaujintas turinys, patogesnė struktūra
 • Ergonomiškas maketas
 • Naujos temos
 • Patobulintas metodinis aparatas, nauji metodiniai elementai
 • Išbandytas, mokytojų ir mokinių lūkesčius atitinkantis vadovėlis

TaI:

10

B i o l o g i j o s  v a d o vė l i s  7  k l a s e i
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76 77

Ar žinai?
Visi žinduoliai, 
net ir žirafa  
turi septynis  
kaklo slankstelius.  
Tik jos 
slanksteliai  
yra smarkiai pailgėję.

Stuburiniai gyvūnai turi tvirtus, dažniausiai kaulinius griaučius ir 
stùburą. Tai ašinė griaučių dalis, atrama, prie kurios prisitvirtinę kiti 
kaulai (1 pav.). Stuburas susideda iš kelių dešimčių atskirų kaulelių, va-
dinamų slankstẽliais. Jie išsidėstę į virtinę, vienas už kito, todėl stubu-
ro dalys yra daugiau arba mažiau lanksčios.

Prie griaučių prisitvirtinę raumenys. Susitraukdami jie judina kūną.

Kūno sandara
Stuburinių gyvūnų kūnas susideda iš galvos, liemens ir uodegos, nors 

kai kurių uodega yra sunykusi. Dauguma jų turi dvi poras galūnių. Žuvų 
galva nejudamai suaugusi su liemeniu, o paukščiai ir žinduoliai turi gana 
paslankų kaklą, todėl gali sukioti, lankstyti galvą.

Skirtingų stuburinių gyvūnų grupių kūno danga nevienoda. Skiriasi ir 
kvėpavimo sistema. Šie bruožai susiformavo per milijonus metų  ir dau-
giausia priklauso nuo to, kur gyvūnai yra prisitaikę gyventi. Plačiau apie 
tai bus rašoma kitose temose.

Stuburiniai gyvūnai turi gerai išvystytus jutimo organus. Ieškodami 
maisto, gali aktyviai judėti, nes galūnės pritaikytos plaukti, bėgti ar skris-
ti. Plačiau apie tai rašoma vadovėlio V skyriuje.

  2.10 Stuburiniai gyvūnai

Stuburiniai gyvūnai, panašiai 
kaip augalai, skirstomi į grupes 
pagal prisitaikymą išgyventi 
sausumoje. Skiriamos penkios 
stuburinių grupės:
•	žùvys;
•	varliãgyviai;
•	roplia;
•	paũkščiai;
•	žinduõliai.

Užduotys
1. Įvardyk svarbiausią stuburinių gyvūnų požymį.
2. Į kokias grupes skirstomi stuburiniai? Pateik po 

kelis kiekvienos grupės gyvūnų pavyzdžius.
3. Pagal 1  įvardyk stuburinių gyvūnų kūno san-

daros panašumus ir skirtumus.
4. Nusakyk, ką reiškia „šaltakraujis gyvūnas“.  

Pateik tokių gyvūnų pavyzdžių.

5. Nusakyk, ką reiškia „šiltakraujis gyvūnas“.  
Pateik tokių gyvūnų pavyzdžių.

6. Kaip manai, kodėl Antarktidoje aptinkama 
paukščių ir žinduolių, tačiau nėra nė vienos var-
liagyvių ar roplių rūšies?

7. Išnagrinėk 2  ir nurodyk, kuriose buveinėse yra 
prisitaikę išgyventi skirtingų grupių stuburiniai 
gyvūnai.

1 Penkios stuburinių gyvūnų grupės.

Šaltakraujai ir šiltakraujai
Žuvys, varliagyviai ir ropliai yra šaltakraũjai. Šių gyvūnų organizmas 

negali palaikyti pastovios kūno temperatūros. Ji priklauso nuo aplinkos 
temperatūros. Vėsiais orais varliagyvių ir roplių kūnas irgi vėsus. Tik su-
šilę saulės atokaitoje jie gali vikriau judėti. Rudenį varliagyviai slepia-
si vandens telkiniuose, o ropliai ieško slėptuvių po samanomis, kelmais, 
kur sustingsta visai žiemai. 

Paukščiai ir žinduoliai yra šiltakraũjai. Šių gyvūnų organizmas geba 
palaikyti pastovią kūno temperatūrą. Pavyzdžiui, žmogaus kūno tempe-
ratūra visada yra apie 37 °C, arklio – apie 39 °C. Dėl šiltakraujiškumo 
paukščiai ir dauguma žinduolių aktyvūs visais metų laikais ir išgyvena net 
labai šalto klimato sąlygomis. Tai viena iš priežasčių, dėl kurios šie gyvū-
nai paplito visame pasaulyje ir viešpatauja sausumoje, vandenyje bei ore.

Prisitaikymas išgyventi įvairiose buveinėse
Stuburiniai gyvūnai yra prisitaikę išgyventi skirtingose buveinėse. Vie-

ni gyvena tik vandenyje. Kiti išlipa į sausumą, bet daugintis arba žiemoti 
vis tiek grįžta į vandenį. Dar kiti yra tipiški sausumos gyvūnai arba pui-
kiai skraido. Ir galiausiai yra tokių, kurių galima aptikti įvairiose buvei-
nėse (2 pav.).

žuvis (karpis)

varliagyvis (varlė)

roplys (driežas)

paukštis (karvelis)

žinduolis (arklys)

2 Tipiškos buveinės, kuriose gyvena 
skirtingos stuburinių gyvūnų 
grupės.

žuvys gyvena tik 
vandenyje

varliagyviai gali gyventi ir 
vandenyje, ir sausumoje

ropliai gyvena daugiausia 
sausumoje, bet yra ir 
vandens roplių

žinduoliai gyvena daugiausia 
sausumoje, bet yra ir vandens 
arba skraidančių žinduolių

stuburas

stuburas

stuburas
stuburas

stuburas

beveik visi paukščiai  
puikiai skraido

Pagrindinis tekstas
Pagrindinis tekstas suskaidytas į potemius, išdės-
tytas baltame fone. Tamsesniu šriftu išskirtos są-
vokos ir svarbesni reikšminiai žodžiai. Tekste yra 
nuorodų į iliustracijas.

Užduotys
Kiekvienos temos pabaigoje pateikiama 
5–10 įvairių tipų užduočių. Pradedama 
nuo lengvesnių reprodukcinių, baigiama 
sudėtingesnėmis. Kai kurios užduotys 
skirtos grupiniam darbui.

Mokomoji iliustracija
Viena arba kelios informatyvios 
iliustracijos (schemos, diagramos). 
Šios iliustracijos glaudžiai susietos 
su tekstu, joms nagrinėti reikia skirti 
daugiau laiko.

Rubrika „Ar žinai?“
Pateikiama trumpa įdomioji 
informacija. Rubrikos paskirtis –  
skatinti mokymosi motyvaciją.

10
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Vadovėlio metodinės 
sandaros schema

Metodika

Įvadinė dalis

Pagrindinė  
medžiaga

Tyrimas

Papildoma medžiaga

Žinių ir gebėjimų patikra

Atsakymai

Apibendrinimas

Temos numeris ir 
pavadinimas
Pakopinė temų numeracija. Pirmasis skaičius 
rodo skyriaus eilės numerį, antrasis – temos 
eilės numerį.

Temos metodinė 
sandara

Svarbus tekstas
Apibrėžimai, dėsniai, apibendrinimai, įspėjimai 
išskirti rausvu fonu. Tai labai svarbi informacija, 
kurią mokinys privalo įsiminti.
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bIOS 7
Biologijos vadovėlis 7 klasei (I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Pirmasis atnaujintas BIOS serijos vadovėlis. Medžia-
ga daugiausia skirta organizmų funkcijoms nagrinėti. 
Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus, grindžiamas ilius-
tracinės medžiagos analize. Pateikiama nemažai prakti-
nių darbų ir metodinių puslapių, kuriais siekiama ugdyti 
bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas. Kiekvie-
no skyriaus pabaigoje yra išeitos medžiagos santrauka ir 
žinių patikros rubrika. 
256 p., 200×260 mm
Nr. 5460 (I dalis) Atnaujintas! 15,10 Eur 
Nr. 5461 (II dalis) Atnaujintas! 15,10 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6810 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur 

bIOS 7
Užduočių sąsiuvinis 7 klasei (I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Sąsiuvinio turinys glaudžiai susietas su atnaujintu 
vadovėliu „BIOS 7“. Pateikiama įvairių tipų užduočių, kurios 
padės mokiniams gilinti bei įtvirtinti žinias ir gebėjimus. 
Sąsiuvinyje mokiniai ras kartoninį įdėklą, iš kurio galės 
pasigaminti įvairių modelių.
96 p., 215×290 mm
Nr. 5462 (I dalis) Atnaujintas!   4,00 Eur
Nr. 5463 (II dalis) Atnaujintas!   4,00 Eur 

bIOS 8
Biologijos vadovėlis 8 klasei 
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Antrasis atnaujintas BIOS serijos vadovėlis. Medžiaga 
skirta nagrinėti organizmų dauginimąsi, paveldėjimą, 
evoliuciją, apžvelgiami ekologijos pradmenys. Pateikia-
ma nemažai praktinių darbų ir metodinių puslapių, 
kuriais siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines moki-
nių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra 
išeitos medžiagos santrauka ir žinių patikros rubrika.
128 p., 200×260 mm
Nr. 5827 Atnaujintas! 18,00 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.
Nr. 6811 www.evadoveliai.lt 10,00 Eur 

bIOS 8
Užduočių sąsiuvinis 8 klasei
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Sąsiuvinio turinys glaudžiai susietas su atnaujintu 
vadovėliu „BIOS 8“. Pateikiama įvairių tipų užduočių, kurios 
padės mokiniams pagilinti bei įtvirtinti žinias ir gebėjimus.
48 p., 215×290 mm
Nr. 5828 Atnaujintas!   4,80 Eur

NAujIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt
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bIOS 7
Biologijos vadovėlis 7 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas 
parengtas vadovėlis. Pateikiama nemažai praktinių dar-
bų, keli didesnės apimties projektiniai darbai. Naujovė – 
metodiniai puslapiai, kuriais siekiama ugdyti mokinių 
kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra išeitos 
medžiagos santrauka ir žinių patikros rubrika.
248 p., 200×260 mm
Nr. 944 (I dalis)  26,30 Eur
Nr. 945 (II dalis)  26,30 Eur  bIOS 8

Biologijos vadovėlis 8 klasei lenkų kalba 
Nr. 3178 26,30 EurbIOS 7

Biologijos vadovėlis 7 klasei lenkų kalba 
Nr. 958 (I dalis) 26,30 Eur
Nr. 959 (II dalis) 26,30 Eur

bIOS 7
Užduočių sąsiuvinis 7 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Pateikiama įvairių tipų užduočių, kurios padės 
mokiniams gilinti bei įtvirtinti žinias ir gebėjimus. Iš 
kartoninio įdėklo galima pasigaminti modelių.
96 p., 215×290 mm
Nr. 940 (I dalis)    4,00 Eur
Nr. 941 (II dalis)   4,00 Eur 

bIOS 8
Biologijos vadovėlis 8 klasei 
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas 
parengtas vadovėlis. Pateikiama nemažai praktinių 
darbų, vienas projektinis darbas ir metodiniai pusla-
piai, kuriais siekiama ugdyti mokinių kompetencijas. 
Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra išeitos medžiagos 
santrauka ir žinių patikros rubrika.
128 p., 200×260 mm
Nr. 1451 26,30 Eur 

bIOS 8
Užduočių sąsiuvinis 8 klasei
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Pateikiama įvairių tipų užduočių, kurios padės 
mokiniams pagilinti bei įtvirtinti žinias ir gebėjimus.
48 p., 215×290 mm
Nr. 1462    4,80 Eur

bIOS 9
Biologijos vadovėlis 9 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas pa-
rengtas naujos kartos vadovėlis, daugiausia skirtas žmogaus 
biologijai. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus, grindžiamas 
iliustracinės medžiagos analize. Pateikiama nemažai praktinių 
darbų ir metodinių puslapių, kuriais siekiama ugdyti bendrąsias 
ir dalykines mokinių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabai-
goje yra išeitos medžiagos santrauka ir žinių patikros rubrika.
264 p., 200×260 mm
Nr. 2622 (I dalis) 15,10 Eur 
Nr. 2623 (II dalis) 15,10 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6812 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur 

bIOS 9
Užduočių sąsiuvinis 9 klasei  
(I ir II dalys)
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

užduočių sąsiuvinio turinys glaudžiai susietas su 
biologijos vadovėliu „BIOS 9“. Pateikiama įvairių tipų 
užduočių, kurios padės mokiniams gilinti bei įtvirtinti 
žinias ir gebėjimus.
96 p., 215×290 mm
Nr. 2624 (I dalis)    4,00 Eur 
Nr. 2625 (II dalis)   4,00 Eur 

bIOS 9
Biologijos vadovėlis 9 klasei lenkų kalba  
(I ir II dalys)
Nr. 3947 (I dalis)  26,30 Eur 
Nr. 3948 (II dalis)  26,30 Eur

NAujIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt
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biologija
Užduočių sąsiuvinis 8 klasei
Edvardas Baleišis, Leonora Žilėnienė, Petras Kazickas

Sąsiuvinio turinys bei užduotys glaudžiai susietos 
su P. Kazicko ir L. Žilėnienės biologijos vadovėliu 
8 klasei. Bioįvairovės, ekologijos bei evoliucijos žinias 
įtvirtinantys  testai ir praktinės užduotys.
56 p., 215×290 mm
Nr. 407 4,80 Eur

biologija 
Užduočių sąsiuvinis 7 klasei
Edvardas Baleišis

Sąsiuvinio turinys suderintas su biologijos vadovėliu 
7 klasei. Daug ir įdomių užduočių, tarp jų – praktinių, 
įtvirtinančių mokinių žinias apie organizmų funkcijas.
56 p., 215×290 mm
Nr. 385 4,80 Eur

užsisakykite 
vadovėlius, atlasus ir  

kitus leidinius leidyklos e. knygyne 
www.briedis.lt
ir sutaupykite!

bIOS 10
Biologijos vadovėlis 10 klasei 
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

Baigiamasis pagrindinės mokyklos biologijos kurso 
vadovėlis. Parengtas pagal naująsias Gamtamokslinio 
ugdymo programas. Plačiau nagrinėjama genetika, evo-
liucija, ekologija ir biotechnologijos. Pagrindinis tekstas 
trumpas ir aiškus, grindžiamas iliustracinės medžiagos 
analize. Pateikiama praktinių darbų ir metodinių pus-
lapių, kuriais siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines 
mokinių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje 
yra išeitos medžiagos santrauka ir žinių patikros rubrika.
128 p., 200×260 mm
Nr. 3142  18,00 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.
Nr. 6813 www.evadoveliai.lt 10,00 Eur 

bIOS 10
Užduočių sąsiuvinis 10 klasei 
Edvardas Baleišis, Vilija Zdanevičienė

užduočių sąsiuvinio turinys glaudžiai susietas su 
biologijos vadovėliu „BIOS 10“. Pateikiama įvairių tipų 
užduočių, kurios padės mokiniams gilinti bei įtvirtinti 
žinias ir gebėjimus.
48 p., 215×290 mm
Nr. 3143  4,80 Eur

bIOS 10
Biologijos vadovėlis 10 klasei lenkų kalba
Nr. 4403 26,30 Eur

NAujIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt
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Kvėpavimas ir dujų apykaita 
Plakate pateiktas žmogaus kvėpavimo organų 

sistemos piešinys ir alveolės pjūvis. Be to, yra 
kvėpavimo judesių bei dujų apykaitos alveolėje 
schemų, įkvepiamo ir iškvepiamo oro sudėties 
diagramų.
86×116 cm
Nr. 661 21,30 Eur 
Nr. 139 laminuotas   31,40 Eur 
Nr. 660 su laikikliais  43,40 Eur

griaučiai 
Plakate pateiktas ne tik bendras žmogaus griaučių 

piešinys, bet ir smulkesni kaukolės bei stuburo 
piešiniai.
86×116 cm 
Nr. 140 laminuotas   31,40 Eur 
Nr. 657 su laikikliais  43,40 Eur

Mokomųjų plakatų serija „Žmogaus biologija“
Plakatai dvipusiai. A pusėje yra spalvoti piešiniai, schemos, kuriose nurodyti ir 

įvardyti žmogaus organai, jų dalys, procesai.  
B pusėje – tie patys piešiniai, tik išspausdinti nespalvotai. Nuorodos tos pačios, tik 
sunumeruoti organai, jų dalys ir procesai.

Ausis. Klausa ir pusiausvyra 
Plakate pateikta ausies sandara, virpesių sklidimo 

vidinėje ausyje schema, vaizdžiai parodytas pusiaus-
vyros aparatas ir jame išdėstytų receptorių veikimas.
86×116 cm
Nr. 658 21,30 Eur
Nr. 163 laminuotas   31,40 Eur 
Nr. 643 su laikikliais  43,40 Eur

Akis ir rega
Plakate pateikti akies išorinės ir vidinės sandaros 

piešiniai, akies akomodacijos, vyzdžio adaptacijos bei 
regėjimo sutrikimų schemų.
86×116 cm
Nr. 162 laminuotas   31,40 Eur  
Nr. 690 su laikikliais   43,40 Eur 

Kraujotakos ir kvėpavimo sistemos 
Plakate pavaizduota žmogaus kvėpavimo 

sistemos sandara: organai bei atskiros jų dalys. Kitoje 
plakato pusėje – kraujotakos sistema, parodytos 
pagrindinės arterijos ir venos, kraujo apytakos 
ratai, nagrinėjama širdies sandara bei jos veikla.
70×100 cm
Nr. 256 laminuotas  20,60 Eur  
Nr. 659 su laikikliais   28,50 Eur

Skonio, uoslės ir lytėjimo jutimai 
Vienoje plakato pusėje pateikiama skonio 

jutimo sistema, kitoje nagrinėjami uoslės ir 
lytėjimo jutimai. Plakatas padės suprasti, kodėl 
užuodžiame kvapus, jaučiame skonį ar  prisilietimą.
70×100 cm
Nr. 258 laminuotas   20,60 Eur  
Nr. 697 su laikikliais   28,50 Eur

Žmogaus kūnas ir griaučiai 
Vienoje plakato pusėje parodytos svarbiausios 

žmogaus kūno dalys.  Kitoje pusėje pavaizduoti 
žmogaus griaučiai, nurodytos jų dalys bei sistemos.
70×100 cm
Nr. 255 laminuotas   20,60 Eur  
Nr. 708 su laikikliais  28,50 Eur

Virškinimo ir šalinimo sistemos
Plakate pateikiama žmogaus virškinimo sistema, 

jos dalys bei atskiri organai. Kitoje pusėje – šalinimo 
sistemos schema.
70×100 cm
Nr. 257 laminuotas   20,60 Eur  
Nr. 704 su laikikliais   28,50 Eur 

plakatų serija „Žmogaus kūnas“
Nauja plakatų serija, parengta bendradarbiaujant su Ispanijos mokymo priemonių 

leidykla Edigol ediciones, s. a., supažindins su žmogaus kūnu, atskirų organų funkcijo-
mis, padės lengviau suprasti kūno sandarą. Mokomieji plakatai skirti įvairaus amžiaus 
vaikams ir moksleiviams, jau besimokantiems žmogaus anatomijos arba žengiantiems 
pirmuosius žingsnius pažinimo link. Šios priemonės palengvins mokytojo ar auklėtojo 
darbą biologijos, anatomijos, pasaulio pažinimo pamokose.
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Žmogaus griaučiai. 176,5 cm
Modelis
•	 Pagamintas iš tvirto, plaunamo, nelūžtančio 

plastiko;
•	 rankinis surinkimas;
•	 3 dalių montuojama kaukolė;
•	 individualiai įdėti dantys;
•	 lengvai ir greitai nuimamos galūnės;
•	 komplekte: stovas ir apdangalas nuo dulkių.
Svoris – 9,57 kg, aukštis – 176,5 cm
Nr. 1801  374,50 Eur

Žmogaus griaučiai. 80 cm
Modelis
•	 ½ žmogaus dydžio stalo modelis;
•	 pagamintas iš patvaraus plastiko;
•	 su stovu.
Aukštis – 80 cm
Nr. 1803 85,00 Eur

Žmogaus griaučiai su nupieštais 
raumenimis. 94 cm
Modelis

Tai yra anatomiškai detalus mini žmogaus griaučių 
modelis. Kaukolę galima atskirti ir išardyti į tris dalis 
(šlikė, kaukolės pagrindas, žandikaulis). Nuimamos 
rankos ir kojos. Klubo sąnariai specialiai sumontuoti 
taip, kad būtų galima parodyti jų natūralų sukimąsi. 
Kairėje pusėje nupieštos raumenų pradžios (raudona 
spalva) ir intarpai (mėlyna spalva). Sunumeruoti 
raumenys. Prireikus griaučius galima nuimti nuo stovo. 
Svoris – 1, 7 kg, aukštis – 94 cm
Nr. 4309 317,50 Eur

Žmogaus kaukolė
Modelis
•	 Natūralaus dydžio;
•	 3 dalių;
•	 pagamintas iš nelūžtančio plastiko.
Matmenys: 18,5×13×16 cm
Nr. 1804 98,00 Eur

Ląstelės 
70×100 cm
Nr. 1463 laminuotas  20,60 Eur  
Nr. 1464 su laikikliais   28,50 Eur

Audiniai 
70×100 cm
Nr. 1465 laminuotas   20,60 Eur 
Nr. 1466 su laikikliais   28,50 Eur

Augalo sandara 
70×100 cm
Nr. 1467 laminuotas   20,60 Eur 
Nr. 1468 su laikikliais  28,50 Eur

Žiedas.  
Apdulkinimas ir apvaisinimas 
70×100 cm
Nr. 1469 laminuotas  20,60 Eur  
Nr. 1470 su laikikliais   28,50 Eur

Fotosintezė 
70×100 cm
Nr. 1479 laminuotas   20,60 Eur 
Nr. 1480 su laikikliais  28,50 Eur
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DNr molekulė
Modelis
•	 Tvirto plastiko konstrukcija;
•	 pagrindas.
Matmenys: aukštis: 60 cm, skersmuo 20 cm.
Nr. 1814 74,00 Eur

Žiedas
Modelis
Skersmuo – 20 cm
Nr. 3003 91,00 Eur

persiko žiedas
Modelis

Plastikinis persiko žiedo modelis ant pagrindo – 
dalys išimamos, kad būtų patogiau demonstruoti. 
Matmenys: h 22 cm, ø 23 cm
Nr. 5415 38,50 Eur

DNr – rNr molekulė
Modelis
Sudėtis: 
•	 28 spalvoti azoto bazes vaizduojantys vamzdeliai 

(raudoni – guaninas, žali – citozinas, mėlyni – ti-
minas, pilki – adeninas);

•	 12 vandenilinį ryšį tarp bazių vaizduojančių bal-
tų rutuliukų; 

•	 28 deoksiribozę vaizduojantys juodi rutuliukai;
•	 25 fosfatus vaizduojantys raudoni rutuliukai;
•	 50 fosfatus ir deoksiribozes jungiančių geltonų 

vamzdelių;
•	 medinis pagrindas su prilaikančiu koteliu. 
Aukštis – 50 cm

Matmenys: 20×30×0,5 cm
Nr. 1813 48,00 Eur

Žmogaus torsas
Modelis 27 cm
8 dalių.
Nr. 7021 38,90 Eur

Žmogaus akis
Modelis
•	 6 kartus padidintas modelis;
•	 7 dalių.
Matmenys: 16×15×22 cm
Nr. 1808 84,00 Eur

Žmogaus akis 
Modelis
Šešis kartus padidintas akies modelis. Smulkiai de-
talizuota  akies sandara. Išardoma į keturias dalis: 
stiklakūnis, lęšis, rainelė, ragena. 
Matmenys: ø16 cm, aukštis 20 cm, ant plastiko pagrindo.
Nr. 2072 50,00 Eur

Žmogaus galvos smegenys 
Modelis
•	 Natūralaus dydžio;
•	 2 dalių;
•	 pagamintas iš nedūžtančio plastiko;
•	 su nuimamu pagrindu.
Matmenys: 20×17×16 cm
Nr. 1807 58,00 Eur

Žmogaus smegenys 
Modelis
•	 31 išardoma dalis; 
•	 smegenų modelis, 9,5 cm.
Nr. 5060 35,00 Eur

Žmogaus torsas. 50 cm
Modelis
•	 Maždaug ½ žmogaus dydžio;
•	 11 dalių.
Aukštis – 50 cm
Nr. 2062 85,00 Eur

N
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biologinis mikroskopas MC-132 LED 
Parametrai:
•	 monokulinė galvutė;
•	 okuliaro didinimas: 10×;
•	 objektyvo didinimas: 4×, 10×, 40×;
•	 bendras didinimas: nuo 40× iki 400×;
•	 objektinis staliukas su prispaudimo gnybtais;
•	 apšvietimas elementais.
Sudėtis:
•	 3 objektiniai stikleliai;
•	 preparatų rinkinys: pušies moteriškasis kankorėžis, 

naminės bitės burnos aparatas, kukurūzo sėkla, 
drugio burnos aparatas;

•	 papildomos priemonės eksperimentams. Prietaisui 
naudojami 3 AA tipo elementai (nepridedami). 

Nr. 1828 102,00 Eur

biologinis mikroskopas mokyklai 
„biolight300“ 
Mokomasis biologinis mikroskopas yra puikus 
pasirinkimas įvairioms mokslo bei mokymo įstaigoms 
ar pradedantiesiems tyrinėtojams. Tai išties geras ir 
patogus optinis prietaisas, kuris padės jums susipažinti 
su mikroskopija.
Komplektacijoje yra įvairių priedų (preparatų, tuščių 
stiklelių, įrankių, valymo priemonių), puikus kainos 
kokybės santykis. Šis modelis komplektuojamas be 
kameros.
Video kamera į komplektaciją neįeina.
Charakteristikos:
•	 Monokuliarinė galvutė;
•	 Tubuso palinkimo kampas 450;
•	 Tubuso apsisukimo kampas 3600;
•	 Plataus lauko okuliaras: 10×;
•	 3 objektyvų revolverinis apsodas;
•	 Achromatiniai objektyvai:
•	 4×/0.10;
•	 10×/0.25;
•	 40×/0.65 (amortizacija);
•	 Bendrasis didinimas 40×, 100×, 400×.
•	 6 filtrų sukamas rinkinys;
•	 Mechaninis staliukas (90 × 90 mm) su judan-

čiais laikikliais;
•	 Fokusavimo sistema: bendraašis bendrojo / tiksliojo 

fokusavimo sraigtas;
•	 LED apšvietimas iš apačios ir viršaus, 3W;
•	 Galimas maitinimas elementais (papildomą priedą 

reikia įsigyti atskirai);
•	 Preparatų ruošimo rinkinys;
•	 Paruošti preparatai 5 vnt.;
•	 Objektyviniai stikliukai 5 vnt.;
•	 Dengiamieji stikliukai 10 vnt;
•	 Valymo servetėlė;
•	 Gaubtas nuo dulkių. 
Nr. 7084 99,00 Eur

Mikroskopas „biolight 100“
Mokomasis biologinis mikroskopas yra puikus 
pasirinkimas įvairioms mokslo bei mokymo įstaigoms 
ar pradedantiesiems tyrinėtojams. Tai išties geras ir 
patogus optinis prietaisas, kuris padės jums susipažinti 
su mikroskopija.
Komplektacijoje yra įvairių priedų (preparatų, tuščių 
stiklelių, įrankių, valymo priemonių), puikus kainos 
kokybės santykis.
 Charakteristikos:
•	 Monokuliarinė galvutė;
•	 Tubuso palinkimo kampas 450;
•	 Tubuso apsisukimo kampas 3600;
•	 Plataus lauko okuliaras: 10×;
•	 3 objektyvų revolverinis apsodas;
•	 Achromatiniai objektyvai:
•	 4×/0.10;
•	 10×/0.25;
•	 40×/0.65 (amortizacija);
•	 Bendrasis didinimas 40×, 100×, 400×.
•	 6 filtrų sukamas rinkinys;
•	 Mechaninis staliukas (90 × 90 mm);
•	 Fokusavimo sistema: bendraašė;
•	 LED apšvietimas iš apačios ir viršaus, 3W;
•	 Galimas maitinimas elementais;
•	 Preparatų ruošimo rinkinys;
•	 Paruošti preparatai 5 vnt.;
•	 Objektyviniai stikliukai 5 vnt.;
•	 Dengiamieji stikliukai 5 vnt;
•	 Valymo servetėlė;
•	 Gaubtas nuo dulkių.
Nr. 7085 85,00 Eur

biologinis mikroskopas  
„biostage II“ 
Achromatiniais objektyvais ir plataus lauko okuliarais 
užtikrinami ryškūs ir aiškūs vaizdai. 

Parametrai:
•	 monokuliarinė galvutė;
•	 tubuso palinkimo kampas 450;
•	 tubuso apsisukimo kampas 3600;
•	 plataus lauko okuliaras: 10× (180);
•	 achromatiniai objektyvai:
•	 4×/0.10;
•	 10×/0.25;
•	 40×/0.65 (amortizacija);
•	 100× (S)(oil);
•	 bendras didinimas: 40×, 100×, 400×, 1000×;
•	 4 objektyvų revolverinis apsodas;
•	 mechaninis staliukas (120×100 mm) su koordi-

natiniu postūmiu X ir Y;
•	 fokusavimo sistema: bendraašis bendrojo / tiksliojo 

fokusavimo sraigtas;
•	 LED apšvietimas iš apačios su intensyvumo regu-

liatoriumi, 70 mW, 220 V;
•	 galimas maitinimas elementais;
•	 kondensorius su skaitine apertūra NA=1.25;
•	 gaubtas nuo dulkių.

Galimi priedai:
okuliarai: plataus lauko, 16× (1600× didinimas). 

Nr. 5335 250,00 Eur
biologinis mikroskopas MD-132r+ 
Parametrai:
•	 monokulinė galvutė;
•	 okuliaro didinimas: 10;
•	 achromatinio objektyvo didinimas: 4× 10×, 40×;
•	 bendras didinimas: nuo 40× iki 400×;
•	 objektinis staliukas su prispaudimo gnybtais;
•	 įkraunamos baterijos kartu su krovikliu;
•	 integruotas apšvietimas;
•	 kondensatorius.
Nr. 1829 241,00 Eur
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biologinis mikroskopas mokyklai 
„biolight 200“
Parametrai:
•	 monokuliarinė galvutė;
•	 tubuso palinkimo kampas 450;
•	 tubuso apsisukimo kampas 3600;
•	 plataus lauko okuliaras: 10×;
•	 achromatiniai objektyvai:
          4X/0.10;
          10X/0.25;
          40X/0.65 (amortizacija);
•	 bendras didinimas 40×, 100×, 400×;
•	 3 objektyvų revolverinis apsodas;
•	 6 filtrų rotacinis rinkinys;
•	 mechaninis staliukas (90×90 mm) su judan-

čiais laikikliais;
•	 fokusavimo sistema: bendraašis bendrojo / tiksliojo 

fokusavimo sraigtas;
•	 LED apšvietimas iš apačios ir viršaus, 3 W;
•	 galimas maitinimas elementais (papildomai per-

kant maitinimo blokelį);
•	 preparatų ruošimo rinkinys;
•	 paruošti preparatai 5 vnt.;
•	 objektyviniai stikliukai 5vnt.;
•	 dengiamieji stikliukai 5 vnt.;
•	 valymo servetėlė;
•	 gaubtas nuo dulkių.
Nr. 4261 101,00 Eur

biologinis mikroskopas mokyklai 
„biolight 300“ su videokamera
Mokomasis biologinis mikroskopas yra puikus pa-
sirinkimas įvairioms mokslo bei mokymo įstaigoms 
ar pradedantiesiems tyrinėtojams. Tai išties geras ir 
patogus optinis prietaisas, kuris padės susipažinti su 
mikroskopija. Mikroskopas komplektuojamas su 2MP 
videokamera bei įvairiais priedais (preparatai, tušti 
stikleliai, įrankiai, valymo priemonės). Puikus kainos 
ir kokybės santykis!
Parametrai:
•	 monokuliarinė galvutė;
•	 tubuso palinkimo kampas 450;
•	 tubuso apsisukimo kampas 3600;
•	 plataus lauko okuliaras: 10×;
•	 3 objektyvų revolverinis apsodas;
•	 achromatiniai objektyvai:
 4×/0.10;
 10×/0.25;
 40×/0.65 (amortizacija);
•	 bendras didinimas 40×, 100×, 400×;
•	 6 filtrų sukamas rinkinys;
•	 mechaninis staliukas (90×90 mm) su judančiais
      laikikliais;
•	 fokusavimo sistema: bendraašis bendrojo /
      tiksliojo fokusavimo sraigtas;
•	 LED apšvietimas iš apačios ir viršaus,
•	 galimas maitinimas elementais(papildomai 

perkant maitinimo blokelį);
•	 preparatų ruošimo rinkinys;
•	 paruošti preparatai 5 vnt.;
•	 objektyviniai stikliukai 5vnt.;
•	 dengiamieji stikliukai 5 vnt.;
•	 valymo servetėlė;
•	 gaubtas nuo dulkių;
•	 svoris 1,5 kg;
•	 sensorius 1/3.2“ CMOS;
•	 1600×1200 (2MP);
•	 pikselio dydis 2.8×2.8 mikronų;
•	 ekspozicija – automatinė / rankinė;
•	 jautrumas 1.0V/Lux-S (550 nm);
•	 S/N ratio 42.3dB;
•	 jungtis uSB 2.0;
•	 32-bit MS Windows XP, Vista, Windows 7, 8.
Nr. 5012 179,00 Eur

biologinis mikroskopas mokytojui 
„genetic pro trino akumulator“
Videomikroskopas turi CMOS kameros sistemą, 
aukštos kokybės achromatinius objektyvus ir plataus 
lauko okuliarus. juo užtikrinami aiškūs vaizdai ir platus 
regos laukas. Šis modelis plačiai taikomas biologijoje, 
medicinoje ir žemės ūkyje. Tai puikus prietaisas gydimo, 
mokymo ir tyrimų institutams.

Charakteristikos:
•	 plataus lauko okuliarai: 10X (Φ18 mm);
•	 achromatiniai objektyvai:

4X/0.10;
10X/0.25;
40X/0.65 (spring);
100X/1.25 oil (spring);

•	 4 objektyvų revolverinis apsodas;
•	 staliukas 142×132mm su koordinatiniu postū-

miu 75×40 mm;
•	 fokusavimo sistema: bendraašis bendrojo / tiksliojo 

fokusavimo sraigtas, įtempimo reguliavimas ir fik-
satorius (padalos vertė 0.004 mm);

•	 LED 3 W reguliuojamo ryškumo lempa; 
•	 220, 230 V;
•	 gaubtas nuo dulkių;
•	 CMOS kameros sistema:
•	 sensorius: 1/2“ CMOS;
•	 rezoliucija: 1280×1024 taškų (1.3 Mpix);
•	 spalvos: 24-bit;
•	 ekspozicija – automatinė / rankinė 1s-500 ms; 
•	 jautrumas 1.8V/Lux-S (550 nm);
•	 S/N ratio 45 dB;
•	 programinė įranga;
•	 uSB 2.0;
•	 windows XP, Vista, 7,8,10.
Nr. 5282 470,00 Eur

Stereomikroskopas mokiniui 
„Discovery 90“
Aukštos kokybės, puikios konstrukcijos, ergonomiškas, 
kintamo didinimo stereomikroskopas, kuris didindamas 
leidžia geriau matyti tiriamus mikroobjektus. jis turi 
3600 laipsnių apsukamą binokuliarinę galvutę, kurios 
tubusų palinkimo kampas 450 laipsnių, o atstumas 
nuo akies gali būti keičiamas nuo 55 mm iki 75 mm. Ir 
dešinysis, ir kairysis tubusas turi dioptrijų reguliavimą. 
Galimas skirtingų rūšių apšvietimo pasirinkimas. 
Puikiai tinka medicinoje, pramonėje, įvairiose mokslo 
srityse, puikus pagalbininkas entomologui ar botanikui, 
taip pat tiks darbui su mikroschemomis, taikomoms 
mažoms, tikslioms elektronikos detalėms tikrinti, 
surinkti ir taisyti bei precizinės technikos industrijoje. 
Pagaminta ES, optikos gamykloje Olandijoje. ISO 
9001:2008 certified. Charakteristikos:
•	 binokuliarinė galvutė palenkta 45 laipsnių kampu;
•	 didinimas 7×-45×;
•	 10×/20 mm plataus lauko okuliariai;
•	 binokuliarinė galvutė, reguliuojamas atstumas tarp 

akių 55-75 mm;
•	 LED  apšvietimas iš viršaus ir apačios;
•	 darbinis atstumas 100 mm;
•	 matymo laukas 4.5-28,5 mm.
Nr. 4263 480,00 Eur
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Indelių su padidinimo stiklu ir 
dididamųjų stiklų rinkinys
(35 vnt.)
2 didinamieji stiklai 5 × ( 24 × 35 mm);
5 didinamieji stiklai (dvigubi) 4× ir 6× (5 × 50mm); 
24 didinamieji stiklai 3,5 × (2 × 63 mm); 
4 indeliai su didinamuoju 3,5× (4 × 70 mm). 
Nr. 7032       59,50 Eur

Objektiniai stikleliai preparatams
nešlifuoti (50 vnt.)
Išmatavimai 25,4x76,2mm.

Stikliukų storis 1,-1,2 mm.
Nr. 7086       5,60 Eur

N

N

Objektiniai stikleliai
(šlifuotu kraštu, 50 vnt.)
Matmenys – 76×26×1 mm
Nr. 2138 5,20 Eur 

Mėgintuvėlių rinkinys 
(14 vnt.)

14 mėgintuvėlių su kamšteliais stove.
Nr. 6078 19,40 Eur 

petri lėkštelės
(3 vnt.)
•	 3 lėkštelės;
•	 3 skyrių;
•	 su dangteliais.
Nr. 2078 3,60 Eur

Stalinis didinamasis stiklas 10×
Patogus 10 kartų didinantis stalinis didinimasis stiklas. 
Matymo laukas 25 mm.
Nr. 5336 7,50 Eur

Dengiamieji stikleliai 
(100 vnt.)
Matmenys – 18×18 mm
Nr. 2135 5,50 Eur

(100 vnt.)
Matmenys – 22×22 mm
Nr. 4270 5,50 Eur

(100 vnt.)
Matmenys – 24×24 mm
Nr. 2136 5,50 Eur 

biologinis mikroskopas mokyklai 
„biolight 500“
Mokomasis biologinis mikroskopas yra puikus pasi-
rinkimas įvairioms mokslo bei mokymo įstaigoms ar 
pradedantiems tyrinėtojams. 
Charakteristikos:
•	 monokuliarinė galvutė;
•	 tubuso palinkimo kampas 450;
•	 tubuso apsisukimo kampas 3600;
•	 plataus lauko okuliaras: 10×, 25×;
•	 3 objektyvų revolverinis apsodas;
•	 achromatiniai objektyvai:

4X/0.10;
10X/0.25;
40X/0.65 (amortizacija);

•	 bendrasis didinimas 40×-1000×;
•	 LED apšvietimas iš apačios ir viršaus;
•	 mechaninis staliukas (90×90 mm) su judančiais 

laikikliais XY;
•	 fokusavimo sistema: bendraašis bendrojo / tiksliojo 

fokusavimo sraigtas;
•	 maitinimas belaidis 3AA baterijomis;
•	 gaubtas nuo dulkių.
Nr. 6054 170,00 Eur

Stereoskopinis mikroskopas   
SE-222r+
Parametrai:
•	 binokulinė galvutė;
•	 okuliaro didinimas: 10×;
•	 objektyvo didinimas: 2× ir 4×;
•	 bendras didinimas: nuo 20× iki 40×;
•	 įmontuotas apšvietimas.  
Nr. 1831 390,00 Eur
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Eksperimentų rinkinys  
„Mano kūnas, mano sveikata“
(5–8 klasei)
Rinkinyje rasite reikiamus įrankius ir medžiagas moks-
liniams eksperimentams atlikti. Pritaikomas daugeliui 
disciplinų atlikti paprastus eksperimentus apie skonio 
suvokimą ir maisto ingredientus. Be eksperimentų apie 
uoslę ir skonį, yra ir kitų, kurie leidžia pademonstruoti 
maisto, kurį vartojame, ingredientus.
Eksperimentų temos:
Pojūtis ir suvokimas, judėjimas, uoslė:
•	 Liežuvio skonio receptoriai
•	 Kaulų stiprumas
•	 uoslės stiprumo nustatymas
•	 Anglies dioksido kiekio nustatymas įkvepiamame 

ir iškvepiamame ore ir kt.
Mityba ir virškinimas:
•	 Krakmolo, riebalų, gliukozės ir baltymų nustatymas 

maisto produktuose
•	 Krakmolo skaldymas burnoje ir kt.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 9 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6614 315,00 Eur

biologijos eksperimentų rinkinys
(7–12 klasei)
Rinkinyje yra visos reikalingos priemonės aplinkai ty-
rinėti, stebėti, preparuoti.
Eksperimentų temos:
Tyrimai su didinamuoju stiklu, smulkių gyvūnų ir auga-
lų rinkimas ir tyrinėjimas, preparavimas ir kt.
Rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių, eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6611 658,00 Eur

Augalų daigumo eksperimentų 
rinkinys
(7–12 klasei)
Šis rinkinys apima pagrindines botanikos ir zoologijos 
temas. Eksperimentų temos:
•	 Botanika
•	 Sėklų daigumas
•	 Augalo šaknų ir lapų augimas
•	 Augalų reakcija į šviesą
•	 Augalų vystymasis nuo sužydėjimo iki vaisių 

subrandinimo
•	 Kas įtakoja augalų vystymąsi
•	 Mažų gyvių auginimas ir jų įpročių stebėjimas ir kt.
Rinkinyje: priemonės 12 darbo grupių, eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6612 548,00 Eur

gamtos mokslų eksperimentų 
rinkinys
(2–8 klasei)
Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvai-
rius gamtos mokslų eksperimentus.
Eksperimentų temos:
•	 Oro jėgos ir tūris
•	 Vandens išgavimas
•	 Vandens užterštumas
•	 Elektra
•	 Šiluma
•	 Magnetai ir kompasai
•	 Garsas
•	 Chemija
•	 Šviesa ir šešėliai
•	 Balansas
•	 Biologija, zoologija, botanika
•	 Žmogaus biologija ir kt.
Rinkinyje: priemonės 2–3 darbo grupėms ir 77 eks-
perimentų aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6618 710,00 Eur

Didinamasis stiklas 5×
Skersmuo – 2,5 cm.
Nr. 6080 3,30 Eur

Didinamasis stiklas 7×
Skersmuo – 2,5 cm.
Nr. 6081 3,30 Eur

Didinamasis stiklas 10×
Skersmuo – 2,5 cm.
Nr. 6082 4,50 Eur

Didinamasis stiklas 2x
Didinamasis stiklas su dviem didinamaisiais stiklais.  
Didelis stiklas (Ø 5,5 cm) didina 2×, mažas stiklas  
(Ø 1,5 cm) didina 8 ×.
Nr. 6079       6,50 Eur Vandens filtravimo įrenginys

 Vandens filtravimo sistema parodo, kaip naudojan-
tis įvairių filtrų sluoksniais (žvyro, smėlio, aktyvuotos 
anglies, popieriaus) išvalomas vanduo. Stebėkite van-
dens kokybės pokyčius po kiekvieno filtro sluoksnio. 
Komplekte rasite filtrus: 3 žvyro (po 65 g), 3 smėlio 
(po 65 g), 3 aktyvuotos anglies (po 90 g), 12 popie-
riaus (po 60 mm). Taip pat rasite filtravimo komplek-
tą, 1 matavimo indelį (50 ml), 1 apsauginius akinius. 
Rekomenduojama vaikams nuo 8 metų.  
Nr. 5041        26,60 Eur 

Universalus gamtos mokslų rinkinys
(2–8 klasei)
Šis rinkinys leidžia dviem ar trims vaikų  grupėms atlikti 
paprastus gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  
gali naudoti jį demonstracijai. Rinkinyje yra 101 eks-
perimento aprašas šiomis temomis: jėga / energija, 
vanduo, elektros srovė, magnetizmas, oras ir garsas, 
šviesa, šiluma, augalija.
Nr. 5252  625,00 Eur
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rinkinys vandens, dirvožemio ir 
oro eksperimentams „Ecolabbox“ 
Tai tikra mobili laboratorija vandens, dirvožemio ir oro 
eksperimentams atlikti. Rinkinys ypač tinka aplinkosau-
gos grupėms bei mokiniams (12 metų ir vyresniems).
„Ecolabbox“ rinkinys skirtas toliau pateiktiems pa-
rametrams matuoti (reagentų pakanka 50-čiai 
eksperimentų):
•	 pH vandenyje, pH 3 9;
•	 nitratų vandenyje, nuo 10 iki 80 mg;
•	 amonio vandenyje, 0,05–10 mg / l;
•	 fosfatų vandenyje, 0,5–6 mg;
•	 nitritų vandenyje, 0,02–1,0 mg bendro kietumo 

vandenyje, 1 lašas = 1° dH (vokiečių kietumo skalė);
•	 dirvožemio pH, pH 3 9;
•	 nitratų dirvožemyje, nuo 10 iki 80 mg / l;
•	 fosfatų dirvožemyje, 0,05–6 mg / l;
•	 dirvožemio, 0,05–10 mg / l, amonio.
„Ecolabbox“ rinkinyje yra kitų svarbių įrankių eksperi-
mentams atlikti lauke ar klasėje:
•	 spalvinė diagrama kiekvieno atskiro parametro 

vertėms nustatyti;
•	 filtravimo stovas saugiam filtracijos atlikimui dėkle;
•	 didinamasis stiklas lengvesniam nedideliems gy-

viems organizmams aptikti ir atpažinti;
•	 specialus pincetas mažų gyvų organizmų apžiūrai 

jiems nepakenkiant;
•	 vandeniui atsparus DIN 4 biologijos eksperimen-

tų paklotas;
•	 filtravimo popierius dirvožemiui matuoti;
•	 piltuvas, kolbos: 100 ml ir 250 ml;
•	 graduota laboratorinė stiklinė ir plastikinės pipetės.
Matmenys: 38×30×11 cm  
Nr. 4330 280,00 Eur

Vandens tyrimų laboratorijos 
(4075) papildymas
Visi taikomi chemikalai yra nežalingi aplinkai, todėl 
nekelia pavojaus vandeniui. Panaudotus tirpalus gali-
ma išpilti į namų nuotekų vamzdį. 
•	 Amonis 0,2-3 mg / l;
•	 Nitratas 1-90 mg / l;
•	 Nitritas 0,02-0,5 mg / l;
•	 Fosfatai 0,5-15 mg / l;
•	 pH vertė 4,0 - 9,0.
Nr. 7075  98,00 Eur

Oro ir vandens tyrimų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Šis vandens ir oro rinkinys yra patogi priemonė oro ir van-
dens eksperimentams atlikti. Lagamine rasite 27 eksperi-
mentų aprašus. Keletas eksperimentų pavyzdžių: vanduo 
gali išstumti orą, vanduo prieš orą, vandens kilimas, hid-
raulinis cilindro principas, vandens lygis, vanduo turi jė-
gos, u formos manometro principas ir t. t.
Nr. 5243 124,50 Eur

Eksperimentų rinkinys  
„Ką tu jauti, matai ir girdi“
(5–8 klasei)
Šis integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 
yra skirtas atlikti paprastus eksperimentus su trimis iš 
penkių pojūčių – lytėjimu, klausa ir rega.
Eksperimentų temos:
Ką tu matai:
•	 Šviesos plitimas
•	 Kaip susidaro šviesos spinduliai
•	 Šviesa ir tamsa
•	 Šešėliai
•	 Šviesos deformacija
•	 Atspindžiai
•	 Šviesa gali keisti kryptį
•	 Kaip akis mato
•	 Kodėl žmonėms reikia akinių?
•	 Kameros principas
•	 Astronominis teleskopas
•	 Mikroskopo principas ir kt.
Ką tu girdi:
•	 Kaip susidaro garso bangos
•	 Garso bangų demonstravimas
•	 Garso judėjimas ir kt.
Ką tu jauti:
•	 Odos jautrumas
•	 Lytėjimas
•	 jutiminė šiluma ir kt.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 28 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: matinimo blokelis.
Nr. 6615 571,00 Eur

biologijos eksperimentų  mini 
rinkinys
(2–8 klasei)

Puikus rinkinys biologijos eksperimentams atlikti. 
Naudodamiesi rinkiniu vaikai išmoks tyrinėti auga-
liją ir gyvūniją, patys daryti herbariumus ir skaidres 
mikroskopui.
Komplekto matmenys: 270×210×50 mm
Nr. 5249 90,00 Eur

Vandens tyrimo testų rinkinys
 Kompaktiška dėžė – laboratorija greitiems vandens 

tyrimams, pvz. geriamojo, paviršinio, akvariumo van-
dens. Visi taikomi chemikalai yra nežalingi aplinkai, 
todėl nekelia pavojaus vandeniui. Panaudotus tirpa-
lus galima išpilti į namų nuotekų vamzdį. Medžiagų 
užtenka 50 – 60 matavimų.
•	 Amonis 0,2-3 mg / l;
•	 Nitratas 1-90 mg / l;
•	 Nitritas 0,02-0,5 mg / l;
•	 Fosfatai 0,5-15 mg / l;
•	 pH vertė 4,0 - 9,0.
Nr. 4075        152,00 Eur

N
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bitės vystymasis ir jos produktai
Bitės vystymosi stadijos ir jos produktai:
1 – kiaušinėlis, 2 – lerva, 3 – lėliukė, 4 – bitė dar-

bininkė, 5 – tranas, 6 – bičių motinėlė, 7 – korys,  
8  – darbininkės korys, 9 – motinėlės korys, 10 – bičių 
vaška, 11 – bičių medus.
Organinio stiklo matmenys: 14×6,5×1,5 cm
Nr. 5295 82,00 Eur

Vabzdžių rinkinys
Vabzdžių rinkinys (10 vnt.): 1 – cikada, 2 – musė, 

3 – bitė, 4 – paprastasis auksavabalis, 5 – tarakonas, 
6 – laumžirgis, 7 – drugelis, 8 – blakė, 9 – maldinin-
kas, 10 – svirplys.
Dėžutės matmenys: 34,5×26×4 cm
Nr. 5296 113,00 Eur

Širdys (5 rūšys)
Penkių širdžių rinkinys organiniame stikle. 1 – žu-

vies (karpio širdis); 2 – varliagyvio (varlės širdis);  
3 – roplio (gyvatės širdis); 4 – paukščio (balandžio 
širdis); 5 – žinduolio (triušio širdis). 
Organinio stiklo matmenys: 16 × 7,5 × 2,5 cm
Nr. 5297 126,00 Eur

Kviečio augimas
1 – grūdas, 2 – pirmosios šaknys, 3–6 – grūdo 

dygimas, 7 – jaunas augalas su šaknų sistema ir pir-
maisiais lapeliais, 8 – varpa. 
Matmenys: 16×7,5×2 cm.
Nr. 5301 73,00 Eur

pušies kankorėžio augimas
Matmenys: 16×7,5×2 cm 
Nr. 5298 65,00 Eur

Žiedynų tipai
Matmenys: 16×7,5×2 cm  
Nr. 5299 115,00 Eur

Skirtingų šeimų gėlės  
(7 pavyzdžiai)
Matmenys: 16×7,5×2 cm  
Nr. 5300 95,00 Eur

Šilkverpio vystymasis
Šilkverpio vystymosi etapai organiniame stikle.  

1 – kiaušinėliai, 2 – lerva, 3–6 lervos augimas, 7 – la-
pas, ant kurio auga lerva, 8 – lerva kokone, 9 – lėliukė 
kokone, 10 – suaugęs (vyr. lyt.), 11 – suaugęs (mot. 
lyt.), 12 – šilkas, 13 – šilko audinys. 
Organinio stiklo matmenys: 16×7,5×1,5 cm 
Nr. 5292 75,00 Eur

Kukurūzo augimas
Matmenys: 16×7,5×2 cm 
Nr. 5293 73,00 Eur

Smegenys (5 rūšys)
Penkios smegenų rūšys organiniame stikle. 1 – 

žuvies (karpio smegenys), 2 – varliagyvio (varlės 
smegenys), 3 – roplio (gyvatės smegenys), 4 – 
paukščio (balandžio smegenys), 5 – žinduolio (triu-
šio smegenys). 
Organinio stiklo matmenys: 16,3×7,5×2,1 cm
Nr. 5294 151,00 Eur

Laumžirgio vystymasis
Laumžirgio vystymosi etapai organiniame stikle: 1 – 
kiaušinėliai, 2/3 – lervos, 4 – suaugęs laumžirgis (vyr.
lyt.), 5 – suaugęs laumžirgis (mot. lyt.).  
Stiklo matmenys: 16×7,5×1,5cm
Nr. 5289 75,00 Eur

Kopūstinio drugelio vystymasis
Drugelio vystymosi etapai organiniame stikle.1 – 
kiaušinėliai, 2 – lerva, 3 – lėliukė, 4 – suaugęs (mot.
lyt.), 5 – suaugęs (vyr.lyt.), 6 – lapas, ant kurio 
auga lerva. 
Stiklo matmenys 14×5×1,5 cm
Nr. 5290 76,00 Eur

pupelės augimas
Matmenys: 7,5×16,5×1,7 cm
Nr. 5291 74,00 Eur

Lapų rūšys
1. Šilkmedžio lapas. 2. Bambuko lapas. 3. Paparčio 

lapas. 4. Rožės lapas. 5. Plūduriuojančioji plūstis. 6. 
Keturlapė marsilija. 7. Šeflera.
Matmenys: 16×7,5×2 cm
Nr. 5302 43,00 Eur
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bakterijos, paprasti organizmai
Preparatų rinkinys
Sudėtis: 10 preparatų, 10 paprastų objektinių stiklelių ir 
10 dengiamųjų stikliukų. Rinkinį sudarantys preparatai:
•	 šieno lazdelė (Bacillus subtilis);
•	 pieno rūgimo bakterija (Streptococcus lactis);
•	 puvimo bakterija (Proteus vulgaris);
•	 žarnyno bakterija (Escherichia coli);
•	 paratifo bakterija (Salmonella paratyphi);
•	 šigel iozė,  bakterinė dizenteri ja (Shigel la 

dysenteriae);
•	 pūlių bakterija (Staphylococcus pyogenes);
•	 žmogaus burnos ertmės bakterija;
•	 sūrio bakterija;
•	 mielių bakterija (Salmonella parat – hyphi).
Nr. 5736 22,50 Eur

gamtamokslinio ugdymo rinkinys
Preparatų rinkinys
Sudėtis: 10 preparatų, 10 paprastų objektinių stiklelių 
ir 10 dengiamųjų stikliukų.
Preparatai:
•	 kambarinės musės koja (Musca domestica); 
•	 paukščio plunksna (visiškas paruošimas); 
•	 drugelio sparno žvyneliai; 
•	 žmogaus kraujo tepinėlis; 
•	 triušio žarnynas (skersinis pjūvis); 
•	 katės plautis (skersinis pjūvis); 
•	 maišytas zoologinis ir botaninis planktonas; 
•	 skirtingų augalų žiedadulkės; 
•	 lapas su tinklišku gyslotumu; 
•	 šeivamedžio uogos čiulpai (didelės ląstelės).
Nr. 4275 22,50 Eur

gyvieji žemės organizmai
Preparatų rinkinys
Sudėtis: 10 preparatų, 10 paprastų objektinių stiklelių 
ir 10 dengiamųjų stikliukų.
Preparatai:
•	 dirvožemio bakterija;
•	 grybienos hifų skersinis pjūvis;
•	 musmirės Psalliota vaisiakūnis;
•	 asiūklis (Equisetum);
•	 samanų lapų paviršiaus vaizdas (didelis didinimas);
•	 pušies (Pinus) spyglio skersinis pjūvis;
•	 nukritusio lapo gyslotumas;
•	 pūvantys lapai, humuso formavimasis;
•	 miško dirvožemio erkė (didelis didinimas);
•	 slieko (Lumbricus) kūno skersinis pjūvis.
Nr. 4272 22,50 Eur

Nuostabus vandens lašelio 
pasaulis.  preparatų rinkinys
Sudėtis: 10 preparatų, 10 paprastų objektinių stiklelių ir 
10 dengiamųjų stikliukų. 
Preparatai:
•	 diatomis dumblis (daug skirtingų formų);
•	 euglena, žalieji euglendumbliai;
•	 klumpelės (Paramecium), šieno infuzijos 

infuzorijos;
•	 dafnija, vandens blusa;
•	 ciklopas, kopepodas (visiškai paruoštas);
•	 maišyti gėlavandeniai žalieji dumbliai 

(Desmidiaceae);
•	 gėlavandenis maišytas planktonas;
•	 hidros kūno skersinis pjūvis;
•	 plokščiosios kirmėlės (Planaria) kūno skersinis 

pjūvis;
•	 supuvusio vandens bakterija.
Nr. 4608 22,50 Eur

rinkinys mokyti biologijos Nr. 2
Preparatų rinkinys
Sudėtis:10 preparatų, 10 paprastų objektinių stiklelių 
ir 10 dengiamųjų stikliukų.
Preparatai:
•	 surūgusio pieno tepinėlio bakterija; 
•	 samanų lapų su chloroplastais skersinis pjūvis; 
•	 jaunų kukmedžio kamienų skersinis pjūvis; 
•	 hiacinto sėklos skersinis pjūvis; 
•	 euglena, žalieji euglendumbliai; 
•	 askaridės (Ascaris) kūno skersinis pjūvis; 
•	 naminių bičių čiuptuvėliai (visiškai paruoštas); 
•	 karpio (Cyprinus) žiaunų skersinis pjūvis; 
•	 triušio kepenų skersinis pjūvis; 
•	 katės odos išilginis pjūvis, parodantis išorinį 

sluoksnį.
Nr. 4274 22,50 Eur

rinkinys mokyti biologijos Nr. 1
Preparatų rinkinys
Sudėtis: 10 preparatų, 10 paprastų objektinių stiklelių 
ir 10 dengiamųjų stikliukų. 
Preparatai:
•	 gėlavandeniai siūliniai dumbliai; 
•	 duonos pelėsis su grybiena ir sporomis; 
•	 saulėgrąžos šaknies skersinis pjūvis; 
•	 ligustro (Ligustrum) lapo skersinis pjūvis; 
•	 tulpės mezginės susidarymo sėklapradžio sker-

sinis pjūvis; 
•	 klumpelė (Paramecium), infuzorija; 
•	 sliekas (skersinis pjūvis per vidurį); 
•	 naminės musės sparnas (visiškai paruošti); 
•	 varlės kraujo tepinėlis; 
•	 viščiuko odos su plunksnomis išilginis pjūvis.
Nr. 4273 22,50 Eur

Žmogaus kūnas.  
preparatų rinkinys
(25 vnt.)
Rinkinį sudarantys preparatai:
•	 pažasties odos prakaito liauka, plauko folikulas;
•	 galvos plaukų folikulai ir riebalinės liaukos;
•	 piršto nago skersinis pjūvis;
•	 paausinė liauka;
•	 poliežuvinė liauka, mišri liauka;
•	 stemplės ir trachėjos šoninė dalis;
•	 skrandžio sienelė;
•	 žarna;
•	 apendiksas, skersinis pjūvis;
•	 kepenys;
•	 kepenys;
•	 tulžies pūslė;
•	 kasa;
•	 plaučiai;
•	 aorta;
•	 arterijos ir venos elastingas audinys;
•	 inkstai;
•	 šlapimtakių skersinis pjūvis;
•	 šlapimo pūslė;
•	 gimda;
•	 vyriškų lytinių liaukų skersinis pjūvis;
•	 sperma;
•	 prostata;
•	 kaulų čiulpai su kraujo kūneliais;
•	 skydliaukė.
Nr. 4607 34,00 Eur
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genetika
Preparatų rinkinys (25 vnt.)
Sudėtis:
•	 žmogaus kraujas, tepinėlis;
•	 plonoji žarna, epitelis;
•	 jūrų žvaigždės embrioninas;
•	 gyvūninės ląstelės mitozė;
•	 nervinė ląstelė;
•	 kt. 
Nr. 3022 77,00 Eur

bakterijos
Preparatų rinkinys (23 vnt.)
Sudėtis:
•	 auksinis stafilokokas, pūlinga infekcija;
•	 bakterijos iš sūrio;
•	 spirilė;
•	 sarcina lutea, chromogeninės bacilos;
•	 bacilos, gramneigiamos;
•	 kt. 
Nr. 3021 72,00 Eur

botaninių preparatų rinkinys
(30 vnt.) 
Sudėtis:
•	 grybiena;
•	 pelėsis;
•	 pelargonijos stiebo skerspjūvis;
•	 šilkmedžio lapkotis;
•	 kavamedžio lapo skerspjūvis;
•	 kt.
Nr. 1838 78,00 Eur

Histologinių preparatų rinkinys
(30 vnt.)
Sudėtis:
•	 plokščiojo epitelio paviršiaus pjūvis;
•	 lygiojo raumens skaidulos;
•	 jungiamasis audinys;
•	 kremzlinis audinys;
•	 inkstas su kraujagyslėmis;
•	 kt.
Nr. 1839 81,00 Eur

Zoologinių preparatų rinkinys
(30 vnt.)
Sudėtis:
•	 klumpelė;
•	 trys bakterijų tipai;
•	 uodo burnos aparatas;
•	 vaisinė muselė;
•	 vienaląstis organizmas;
•	 kt.
Nr. 1840 81,00 Eur 

preparavimo rinkinys
(8 vnt.)
•	 Pincetas  – 1;
•	 žirklės – 1;
•	 skalpelis – 1;
•	 peiliukai – 2;
•	 pipetė – 1;
•	 adata (tiesi) – 1;
•	 adata (lenkta) – 1. 
Nr. 3626 29,00 Eur

Įrankių rinkinys preparatams 
gaminti
Komplekte 7 reikalingiausi įrankiai. Supakuota į plas-
tikinį dėkliuką.
Nr. 5737 14,00 Eur

Sveiki žmogaus kūno audiniai Nr. 2
Preparatų rinkinys
Sudėtis: 10 paprastų objektinių stiklelių ir 10 dengia-
mųjų stikliukų. 
Preparatai:
•	 žmogaus odos plaukų skersinis pjūvis; 
•	 žmogaus seilių liaukos skersinis pjūvis; 
•	 žmogaus smegenėlių skersinis pjūvis; 
•	 žmogaus žarnyno bakterija; 
•	 žmogaus spermatozoidai, tepinėlis; 
•	 žmogaus širdies raumens skersinis ir išilginis 

pjūviai; 
•	 žmogaus kaulo skersinis pjūvis; 
•	 žmogaus kepenų audinio skersinis pjūvis; 
•	 žmogaus žarnyno sienelės skersinis pjūvis; 
•	 žmogaus inksto žievės sluoksnio skersinis pjūvis. 
Nr. 4277 22,50 Eur

Sveiki žmogaus kūno audiniai Nr. 1
Preparatų rinkinys
Sudėtis: 10 preparatų, 10 paprastų objektinių stiklelių 
ir 10 dengiamųjų stikliukų. 
Preparatai:
•	 žmogaus kraujo tepinėlis; 
•	 žmogaus gerklės epitelinės ląstelės; 
•	 žmogaus skersaruožio raumens išilginis pjūvis; 
•	 žmogaus smegenėlių išilginis pjūvis; 
•	 žmogaus tonzilių su limfos mazgeliais skersi-

nis pjūvis; 
•	 žmogaus plaučių skersinis pjūvis; 
•	 žmogaus odos išilginis pjūvis; 
•	 žmogaus skrandžio skersinis pjūvis; 
•	 žmogaus raudonieji kraujo kūneliai; 
•	 žmogaus sėklidžių skersinis pjūvis. 
Nr. 4276 22,50 Eur
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Temperatūros jutiklis „go direct“
Šis jutiklis tiesiogiai jungiasi per „Bluetooth“ arba 

uSB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be jokio pa-
pildomo duomenų surinkimo modulio. Su integruota 
įkraunama baterija. jutiklių duomenims rinkti naudoja-
ma nemokama integruota grafiko ir analizės programa.

Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C.
Tikslumas: ±0.3°C.

Nr. 5791       152,50 Eur 

CO2 jutiklis „go direct“
„Go direct“ CO2 jutiklis. Šis jutiklis tiesiogiai jungia-

si per „Bluetooth“ arba uSB prie mobiliųjų įrenginių ir 
kompiuterių be jokio papildomo duomenų surinkimo 
modulio. Su integruota pakraunama baterija. jutiklių 
duomenų rinkimui naudojama nemokama integruota 
grafiko ir analizės programa.

jis nustato anglies dvideginio koncentraciją dujose, 
oro temperatūrą ir santykinę drėgmę. Gali būti naudo-
jamas įvairiuose biologijos eksperimentuose. 

Matavimo dapazonas: 0–100,000 ppm.
Tikslumas:
0 iki 1,000 ppm: ±100 ppm,
1,000 iki 10,000 ppm: ±5% + 100 ppm,
10,000 ppm to 50,000 ppm: ±10%,
50,000 to 100,000 ppm: ±15%. 

Nr. 5792       439,00 Eur 

Magnetų rinkinys „rūkymo žala“ 
(didelėms lentoms)

 Rinkinį „Rūkymo žala“ sudaro 36 skirtingi magnetai 
ir 30 tekstinių aprašymų (lietuvių kalba).  
Nr. 4334        117,00 Eur bestuburiai

Preparatų rinkinys (5 vnt.)
Sudėtis:
•	 sliekas;
•	 planarija;
•	 skruzdėlė;
•	 uodo kojos;
•	 bitės burnos aparatas.
Nr. 3026 22,00 Eur

Žinduolių audiniai
Preparatų rinkinys (5 vnt.)
Sudėtis:
•	 skrandis (žmogaus);
•	 širdis (žmogaus);
•	 kraujas (žmogaus);
•	 inkstas (smulkaus gyvūno);
•	 smegenys (gyvūno).
Nr. 3030 29,00 Eur

grybai
Preparatų rinkinys (5 vnt.)
Sudėtis:
•	 paprastasis pelėsis;
•	 pelėjūnas;
•	 kerpės;
•	 mėšlagrybis;
•	 mielės.
Nr. 3027 22,00 Eur

Maistiniai augalai
Preparatų rinkinys (5 vnt.)
Sudėtis:
•	 svogūno šaknys;
•	 kukurūzo stiebas;
•	 pomidoro lapas;
•	 morkos šaknis;
•	 ryžio lapas.
Nr. 3052 22,00 Eur

gyvybė vandenyje
Preparatų rinkinys (25 vnt.)
Sudėtis:
•	 valkčiadumblis;
•	 hidra;
•	 oscillatoria, melsvadumblis;
•	 maurakulis;
•	 dafnija;
•	 kt. 
Nr. 3025 76,00 Eur

grybai, kerpės ir samanos
Preparatų rinkinys (25 vnt.)
Sudėtis:
•	 mėšlagrybis, kepurė;
•	 grybas, pjūvis;
•	 zigosporos;
•	 perkūnrugis;
•	 rizoidas;
•	 kt. 
Nr. 3023 77,00 Eur

LabQuest® 3  
skaitmeninė laboratorija

  LabQuest 3 yra nepriklausomas įrenginys su in-
tegruota programine įranga skirta jutiklių duomenų 
rinkimui ir analizei. Didelis, lietimui jautrus ekranas ir 
intuityvi programinė įranga duomenų rinkimą pada-
ro paprastą ir patogų. LabQuest 3 gali bevieliu būdu, 
realiu laiku perduoti duomenis į vieną ar kelis mobilius 
įrenginius (operacinė sistema iOS, Android ir Chrome) 
arba būti naudojamas kaip uSB priedėlis duomenų rin-
kimui naudojant PC.

Naudojant LabQuest 3 turite galimybę rinktis dau-
giau kaip iš 140 išorinių Vernier jutiklių.

Savybės:
•	 Nepriklausomas įrenginys;
•	 galimybę rinktis daugiau kaip iš 140 išorinių Ver-

nier jutiklių;
•	 programinė įranga duomenų rinkimui ir analizei;
•	 duomenų atvaizdavimas realiu laiku, periodinių 

elementų lentelė ir t.t.;
•	 suderinamas su visais Vernier jutikliais;
•	 didelis, aukštos raiškos, spalvotas lietimui jautrus 

ekranas (įstrižainė 17,64 cm);
•	 100 000 matavimų per sekundę;
•	 Wi-Fi, Bluetooth;
•	 integruoti jutikliai: GPS, 3-jų ašių akselerome-

tras, aplinkos temperatūros, šviesos jutikliai ir 
mikrofonas;

•	 integruota, įkraunama, didelės talpos baterija;
•	 suder inamas  su  Windows i r  Mac intosh 

kompiuteriais;
•	 gali rinkti, analizuoti ir dalintis duomenimis bevieliu 

būdu su iPad, Android ir Chromebook įrenginiais;
•	 nemokamas programinės įrangos atnaujinimas;
•	 pridedamos daugiau nei 75 populiariausių ekspe-

rimentų instrukcijos.
Nr. 4315       727,00 Eur 
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Šiaurės ir pietų pusrutulių dangus. 
Žvaigždėlapis 

Plakate pavaizduotas Šiaurės ir Pietų pusrutulių 
žvaigždėtas dangus. Žvaigždės išskirtos pagal ryškį 
bei matomumą danguje, išryškinti svarbiausi žvaigž-
dynai, surašyti didžiausių žvaigždžių ir žvaigždynų pa-
vadinimai, pavaizduota ekliptika, Zodiako ženklai ir kt. 
Papildomi, mažesni, žvaigždėlapiai iliustruoja dangaus 
skliautą atskirose geografinėse platumose bei skirtin-
gais metų laikais. Plakatas padės susipažinti ir su Žemės 
bei Saulės sukimosi erdvėje principais, suvokti kintantį 
dangų. Patiks besimokantiems ir geografijos ar astro-
nomijos ir besidomintiems žvaigždėmis.
87×115 cm
Nr. 205 laminuotas   29,70 Eur 
Nr. 711 su laikikliais  41,30 Eur

68×50 cm
Nr. 206 laminuotas  7,80 Eur 
Nr. 736 su laikikliais  16,70 Eur

Saulės sistema 
Pažintiniame plakate vaizduojama Saulės sistema 

ir jos struktūra. Pateikti Saulės ir Saulės sistemos pla-
netų piešiniai, kurie leidžia palyginti Saulės „šeimos“ 
narių dydį, padės suvokti planetų skirtumus. Atskiruose 
piešiniuose pateikiami svarbiausi planetų parametrai: 
apimtis, skersmuo, masė, sukimosi aplink Saulę perio- 
das, palydovai bei kiti duomenys. Kad lengviau būtų 
įsivaizduoti, visos planetos lyginamos su Žemės plane-
ta. Iškarpoje pavaizduota ir Saulės sistemos raida nuo 
Didžiojo sprogimo iki šių dienų.

Plakatas tiks ir mokyklai – geografijos ar fizikos pa-
mokoms, ir papuoš dangumi besidominčiųjų namus.

Šiaurės pusrutulio dangus. 
Žvaigždėlapis 

Plakate pavaizduotas Šiaurės pusrutulio žvaigždė-
tas dangus. Žvaigždės išskirtos pagal ryškį bei ma-
tomumą danguje, išryškinti svarbiausi žvaigždynai, 
surašyti didžiausių žvaigždžių ir žvaigždynų pavadi-
nimai, pavaizduota ekliptika, Zodiako ženklai ir kt. 
Mažesni žvaigždėlapiai iliustruoja dangaus skliautą 
mūsų geografinėje platumoje skirtingais metų lai-
kais. Plakatas padės susipažinti ir su Žemės bei Saulės 
sukimosi erdvėje principais, suvokti kintantį dangų. 
Patiks besimokantiems ir geografijos ar astronomijos 
ir besidomintiems žvaigždėmis.
87×115 cm
Nr. 197 laminuotas    29,70 Eur  
Nr. 707 su laikikliais   41,30 Eur

115×87 cm
Nr. 196 laminuotas   31,20 Eur 
Nr. 696 su laikikliais  43,50 Eur 
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Universalus indikatorinis popierius 
pH 1–14
Ilgis 5 m, plotis 7 mm.
Nr. 5799 25,00 Eur

Askorbo rūgšties testinės juostelės
(100 vnt.)
Testinės juostelės askorbo rūgšties koncentracijai vaisių 
ir daržovių sultyse nustatyti (nuo 50 iki 2000 mg/litre).
Nr. 3625 64,50 Eur

Indikatorinis popierius pH 0–12
(100 vnt.)
Nr. 2175 9,30 Eur

Nitratų ir nitritų testinės juostelės
(100 vnt.)
Testinės juostelės su dviem pagalvėlėmis. Viena nitratų 
koncentracijai nustatyti (nuo 10 iki 500 mg/litre), kita 
nitritų koncentracijai nustatyti (nuo 1 iki 80 mg/litre).
Nr. 3622 62,50 Eur

Fosfatų testinės juostelės
(100 vnt.)
Testinės juostelės ir reagentai pusiau kiekybiniam orto-
fosfatų (PO43–) nustatymui (nuo 3 iki 100 mg/litre).
Nr. 3624 78,00 Eur

Testinės juostelės baltymams 
nustatyti
(100 vnt.)
Testinės juostelės albuminui ir kitiems tirpiems bal-
tymams nustatyti. Galima ištirti kraujo plazmą, kiau-
šinio baltymą.
Nr. 3630 73,50 Eur

Testinės juostelės gliukozei 
nustatyti
(100 vnt.)
0-2000mg/l;
100 lap./įpak.
Nr. 7000 60,00 Eur

N
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NAUJIENA!
SKAITMENINIAI VADOVĖLIAI

Į pagalbą nuotoliniu būdų mokantiems ir besimokantiems. Leidyklos „Briedis“ fizikos vadovėlių skaitme-
nines versijas rasite interneto svetainėje www.evadoveliai.lt  Čia galite įsigyti populiarių fizikos vadovėlių 
skaitmeninių analogų: „Spektras 7“,  „Spektras 8“, „Spektras 9“, ir „Spektras 10“. 

Skaitmeninius vadovėlius galima išbandyti nemokamai. Norėdami atverti bet kurią demonstracinę versiją, 
nueikite į svetainę www.evadoveliai.lt ir spragtelėkite pasirinkto vadovėlio įkonėlę.

Interaktyvus  
turinys

Teksto paieška visame 
vadovėlyje

 • Interaktyvus turinys
 • Teksto paieška visame vadovėlyje
 • Pigiau nei popieriniai
 • Du viename, įsigijęs vieną vadovėlį, gauni abi jo dalis
 • Patogu, neužima vietos namuose ar kuprinėje
 • Tausoja gamtinę aplinką

Į pAgALbą NUOTOLINIU būDų MOKANTIEMS Ir bESIMOKANTIEMS
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Spektras 7
Fizikos vadovėlis 7 klasei
Jolanta Gutauskaitė, Aušra Kynienė,  
Žana Kovaliūnienė, Petras Lozda, Rimantas Rozga

Naujos kartos fizikos vadovėlis 7 klasei, kurio auto-
riai – patyrę fizikos mokytojai praktikai ir mokslininkai. 
Vadovėlio turinys atitinka nusistovėjusią fizikos dėsty-
mo pagrindinėje mokykloje tradiciją, tačiau mokomoji 
medžiaga pateikta naujoviškiau ir vaizdžiau. Pagrindinį 
tekstą pagyvina pavyzdžiai iš artimiausios aplinkos ir 
vaizdžios iliustracijos. Publikuojama nemažai praktinių 
darbų scenarijų. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita 
medžiaga apibendrinama, mokiniui siūloma įsiver-
tinti žinias ir gebėjimus.
96 p., 200×260 mm
Nr. 501  15,70 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.
Nr. 6816  www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

Spektras 7 
Užduočių sąsiuvinis 7 klasei
Jolanta Gutauskaitė, Aušra Kynienė,  
Žana Kovaliūnienė, Petras Lozda, Rimantas Rozga

užduočių sąsiuvinio turinys susietas su vadovėliu 
„Spektras 7“. Pateikiama daug įvairaus tipo užduočių, 
kurios padės mokiniams įtvirtinti fizikos žinias ir ge-
bėjimus. Sąsiuvinio medžiaga universali, tinka ir be-
simokantiems pagal kitas programas.
48 p., 215×290 mm
Nr. 500  4,40 Eur

Spektras 8
Fizikos vadovėlis 8 klasei  
(I ir II dalys)
Jolanta Gutauskaitė, Aušra Kynienė,  
Žana Kovaliūnienė, Petras Lozda, Rimantas Rozga, Edvardas Baleišis

Gana „sausą“ mechanikos kursą mėginama pateikti 
aiškiau ir įdomiau. Publikuojama nemažai praktinių 
darbų scenarijų, laboratorinių darbų. Nemažai uždavi-
nių sprendimo pavyzdžių padės mokiniams geriau su-
prasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje 
išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti ži-
nias ir gebėjimus.
216 p., 200×260 mm
Nr. 278 (I dalis) 13,60 Eur 
Nr. 279 (II dalis) 13,60 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6817 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

Spektras 8 
Užduočių sąsiuvinis 8 klasei (I ir II dalys)
Jolanta Gutauskaitė, Aušra Kynienė,  
Žana Kovaliūnienė, Petras Lozda, Rimantas Rozga

užduočių sąsiuvinio turinys susietas su vadovėliu 
„Spektras 8“. Pateikiama daug įvairaus tipo užduočių, 
kurios padės mokiniams įtvirtinti fizikos žinias ir ge-
bėjimus. Sąsiuvinio medžiaga universali, tinka ir be-
simokantiems pagal kitas programas.
96 p., 215×290 mm
Nr. 286 (I dalis) 3,90 Eur
Nr. 287 (II dalis) 3,90 Eur 

NAujIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt
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Spektras 10
Fizikos vadovėlis 10 klasei (I ir II dalys)
Jolanta Gutauskaitė, Aušra Kynienė,  
Žana Kovaliūnienė, Petras Lozda

Baigiamasis serijos „Spektras“ fizikos vadovėlis. Pa-
rengtas pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo 
programas. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus. Gana 
„sausą“ fizikos kursą mėginama pateikti įdomiau ir su-
prantamiau. Publikuojama praktinių darbų scenarijų, 
laboratorinių darbų ir uždavinių sprendimo pavyzdžių, 
kurie padės mokiniams geriau suprasti formulių tai-
kymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga 
apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.
200 p., 200×260 mm
Nr. 2626 (I dalis) 14,80 Eur
Nr. 2627 (II dalis) 14,80 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6819 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

Spektras 10
Užduočių sąsiuvinis 10 klasei  
(I ir II dalys)
Jolanta Gutauskaitė, Aušra Kynienė,  
Žana Kovaliūnienė, Petras Lozda

užduočių sąsiuvinio turinys susietas su vadovėliu 
„Spektras 10“. Pateikiama daug įvairaus tipo užduočių, 
kurios padės mokiniams įtvirtinti fizikos žinias ir gebėjimus.
80 p., 215×290 mm
Nr. 2628 (I dalis) 3,90 Eur
Nr. 2629 (II dalis) 3,90 Eur

Spektras 9
Fizikos vadovėlis 9 klasei (I ir II dalys)
Jolanta Gutauskaitė, Aušra Kynienė,  
Žana Kovaliūnienė, Petras Lozda, Rimantas Rozga

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas 
parengtas naujos kartos fizikos vadovėlis. Pagrindinis 
tekstas trumpas ir aiškus. Daug iliustracijų. Gana „sau-
są“ fizikos kursą mėginama pateikti įdomiau ir supranta-
miau. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų, 
laboratorinių darbų ir uždavinių sprendimo pavyzdžių, 
kurie padės mokiniams geriau suprasti formulių tai-
kymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga 
apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.
200 p., 200×260 mm
Nr. 946 (I dalis) 13,60 Eur
Nr. 947 (II dalis) 13,60 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6818 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

Spektras 9
Užduočių sąsiuvinis 9 klasei  
(I ir II dalys)
Jolanta Gutauskaitė, Aušra Kynienė,  
Žana Kovaliūnienė

užduočių sąsiuvinio turinys susietas su vadovėliu 
„Spektras 9“. Pateikiama daug įvairaus tipo užduočių, 
kurios padės mokiniams įtvirtinti fizikos žinias ir gebėjimus.
96 p., 215×290 mm
Nr. 942 (I dalis)  3,90 Eur
Nr. 943 (II dalis)  3,90 Eur 

NAujIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt
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Elektros grandinė
Mokomasis plakatas
70×100 cm
Nr. 1493 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 1494 su laikikliais  28,50 Eur

Elektros srovė
Mokomasis plakatas
70×100 cm
Nr. 3335 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3336 su laikikliais  28,50 Eur

graikų kalbos abėcėlė
Mokomasis plakatas

Supažindinama su graikų kalbos abėcėle, kurios 
raidėmis žymima nemažai fizikinių dydžių.
70×100 cm
Nr. 4395 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4396 su laikikliais 28,50 Eur

Elektromagnetinių bangų skalė
Mokomasis plakatas

Pateikiama bangų skalė leidžia mokytojui papildyti 
medžiagą apie elektromagnetines bangas, jas 
sukeliančius šaltinius, būdingus šių bangų bruožus.
70×100 cm
Nr. 4399 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4400 su laikikliais  28,50 Eur

Akustinių bangų skalė
Mokomasis plakatas

Pateikiama bangų skalė leidžia mokytojui papildyti me-
džiagą apie akustines bangas, jas sukeliančius šaltinius, pa-
lyginti žmogaus ir gyvūnų girdimų akustinių bangų dažnius.
70×100 cm
Nr. 4401 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4402 su laikikliais   28,50 Eur

Medžiagos būsenos ir jų kitimas
Mokomasis plakatas

Pateiktos trys medžiagos būsenos ir jų kitimai 
(lydymasis, kietėjimas, garavimas, kondensacija), 
aiškinama, kas vyksta lydantis ir garuojant medžiagai, 
apibūdinama savitoji lydymosi ir garavimo šilumos.
70×100 cm
Nr. 4387 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4388 su laikikliais  28,50 Eur 

Keturtaktis dyzelinis variklis
Mokomasis plakatas

Plakatas leidžia mokytojui papildyti nagrinėjamų 
temų apie vidaus degimo variklius medžiagą. Patei-
kiama dyzelinio variklio sandara, veikimo principas.
70×100 cm
Nr. 4393 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4394 su laikikliais   28,50 Eur

glaudžiamieji ir sklaidomieji lęšiai
Mokomasis plakatas

Plakatas padės mokiniui suprasti glaudžiamojo ir 
sklaidomojo lęšio skirtumus.
70×100 cm
Nr. 4397 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4398 su laikikliais   28,50 Eur 

Kartotiniai ir daliniai vienetai
Mokomasis plakatas

Plakatas, supažindinantis su kartotiniais ir daliniais 
matavimo vienetais.
70×100 cm
Nr. 4383 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4384 su laikikliais  28,50 Eur

Fizikinių kūnų sandara ir jų 
savybės
Mokomasis plakatas

Plakatas padės išmokti ir įtvirtinti fizikinių kūnų 
savybes (formą, tūrį, dalelinį modelį).
70×100 cm
Nr. 4385 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4386 su laikikliais   28,50 Eur

Mechaninis judėjimas
Mokomasis plakatas

Plakatas padės išmokti ir įtvirtinti mechaninio 
judėjimo rūšis, palyginti tiesiaeigį tolyginį ir netolyginį 
judėjimą.
70×100 cm
Nr. 4389 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4390 su laikikliais   28,50 Eur

Keturtaktis benzininis variklis
Mokomasis plakatas

Plakatas leidžia mokytojui papildyti nagrinėjamų 
temų apie vidaus degimo variklius medžiagą. 
Pateikiama keturtakčio benzininio variklio sandara, 
veikimo principas.
70×100 cm
Nr. 4391 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4392 su laikikliais   28,50 Eur
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Eksperimentų rinkinys „Jėga 
ir judėjimas gamtoje ir 
technologijose“
(5–8 klasei)
Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra 
skirtas atlikti nesudėtingus eksperimentus, susijusius 
su jėga ir judėjimu.
Eksperimentų temos:
Tempimo, lenkimo, gniuždymo, trinties jėga, svertai, 
inercija, vilkimas ir kėlimas, lėtas, greitas ir tolygus ju-
dėjimas, pagreitis ir kt.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 16 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6616 517,00 Eur

Mechanikos eksperimentų rinkinys
(7–12 klasei)
Rinkinys skirtas studijuoti pagrindinius fizikos dės-
nius, o gautus eksperimentų rezultatus galima susieti 
su matematika.
Eksperimentų temos:
Niutono 1, Huko, Archimedo, svorio centras ir pusiausvyra, 
auksinė mechanikos taisyklė ir kt.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 10 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6622 540,00 Eur

gamtos mokslų eksperimentų 
rinkinys
(2–8 klasei)
Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvai-
rius gamtos mokslų eksperimentus.
Eksperimentų temos:
•	 Oro jėgos ir tūris
•	 Vandens išgavimas
•	 Vandens užterštumas
•	 Elektra
•	 Šiluma
•	 Magnetai ir kompasai
•	 Garsas
•	 Chemija
•	 Šviesa ir šešėliai
•	 Balansas
•	 Biologija, zoologija, botanika
•	 Žmogaus biologija ir kt.
Rinkinyje: priemonės 2–3 darbo grupėms ir 77 eks-
perimentų aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6618 710,00 Eur

Elektra ir magnetizmas 
kasdienybėje
(5–8 klasei)
Šis rinkinys yra skirtas moksliniams eksperimentams, 
susijusiems su elektros procesais ir magnetizmu, atlikti.
Rinkinyje: išsamios 23 eksperimentų instrukcijos, mo-
kytojo vadovas. 
Nr. 5256 597,50 Eur

Fizikos formulių rinkinys 
Svarbiausios vidurinės mokyklos fizikos kurso 

formulės, fizikiniai dydžiai ir kt.
140×90 mm

8–9 klasėms
Nr. 124  0,75 Eur 

10 klasei
Nr. 125  0,75 Eur 

Fizikos diferencijuotos užduotys  
9 klasei
Aušra Kynienė, Otilija Gaubienė, Ovidijus Kavaliauskas

Metodinis leidinys, kuriame mokytojas ras kiekvie-
nai temai parengtus tris diferencijuotų užduočių vari-
antus. Variantai pateikiami pagal lygį: pirmas lygmuo 
atitinka minimalias ugdymo turinio žinias, antras  
lygmuo – pagrindinis, trečias – aukštesnysis. užduotys 
ir vertinimas parengti remiantis pradinio ir pagrindi-
nio ugdymo programų vertinimo informacija, pagal 
principą – nuo lengvesnių prie sunkesnių užduočių. 
Ši metodinė priemonė padės mokytojams įgyvendinti 
pradinio ir pagrindinio ugdymo tikslus.
80 p.
Nr. 3728  5,30 Eur 

Fizikos diferencijuotos užduotys  
10 klasei
Aušra Kynienė, Otilija Gaubienė, Ovidijus Kavaliauskas

Metodinis leidinys, kuriame mokytojas pagal de-
šimtos klasės fizikos programą ras kiekvienai temai 
parengtus tris diferencijuotų fizikos užduočių varian-
tus. užduotis sudaro trys dalys: pirmoji dalis – ugdymo 
turinio minimumą, antroji dalis – pagrindinį lygmenį, 
trečioji – aukštesnįjį lygmenį atitinkantys klausimai.

Paskutinis uždavinyno skyrius – baigiamasis pa-
grindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo darbas,  
apimantis visą pagrindinio ugdymo fizikos programą. 
užduoties struktūra atitinka fizikos brandos egzamino 
struktūrą. Šis patikrinimo darbas padės mokiniams įsi-
vertinti įgytas žinias pagrindinio ugdymo pakopoje, 
orientuotis į tolesnių pasiekimų lygį. Šios užduoties 
rekomenduojamas atlikimo laikas – 3 val.

Leidinys puikiai tinka ir dvyliktos klasės mokiniams 
ruošiantis fizikos brandos egzaminams. Visos šios už-
duotys patikrintos ir išbandytos Vilniaus Žirmūnų, Vil-
niaus privačioje, Vilniaus „Saulės“ privačioje, Žvėryno 
ir Gabijos gimnazijose.
Nr. 3941 5,30 Eur
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Mechanikos eksperimentų mini 
rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinį sudaro išsamus vadovas ir 17 įvairių priemonių 
mechanikos eksperimentams atlikti, pvz.: dinamome-
tras, skriemulys, svoriai su kabliukais ir t. t. bei išsamūs 
15 eksperimentų aprašymai. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5241 179,00 Eur

Elektros eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams 
atlikti. Komplekte daug įvairių pagalbinių priemonių, 
pvz.: akumuliatorių, žibintų, vielos, kištukų ir t. t.
Rinkinyje yra 11 eksperimentų aprašai įvairiomis su 
elektra susijusiomis temomis. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm 
Nr. 5239 222,00 Eur

garso eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinį sudaro išsamus eksperimentų vadovas ir len-
gvai naudojama įranga, pvz.: garso dėžė, kamertonas, 
mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, spyruo-
klinio plieno juostelės ir kt., su kuriais vaikai galės atlikti  
8 pagrindinius akustikos ir garso eksperimentus. Kas 
yra garsas? Ar galima pamatyti garsą? Kaip garsas per-
duodamas? Aukšti ir žemi tonai; skambantis oras ir kiti.
Nr. 5240 81,50 Eur

Oras ir dujos aplink mus, 
eksperimentų rinkinys
(2–8 klasei)
Mes nuolat įkvepiame ir iškvepiame. Oro slėgis veikia 
mus visus. Tačiau vaikai dažniausiai galvoja, kad oras 
yra „nematomas“. Naudodamiesi šiuo rinkiniu vaikai 
galės mokytis apie orą ir suprasti, kad jis yra apčiuo-
piamas ir turi daug skirtingų savybių. Rinkinys taip pat 
yra puiki demonstracinė priemonė.
Komplektą sudaro: mokytojo vadovas, eksperimentų 
aprašai ir medžiaga 31 darbo vietai.
Nr. 5247 679,50 Eur

Universalus gamtos mokslų rinkinys
(2–8 klasei)
Šis rinkinys leidžia dviem ar trims vaikų  grupėms atlikti 
paprastus gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  
gali naudoti jį demonstracijai. Rinkinyje yra 101 eks-
perimento aprašai šiomis temomis: jėga / energija, 
vanduo, elektros srovė, magnetizmas, oras ir garsas, 
šviesa, šiluma, augalija.
Nr. 5252  625,00 Eur

rinkinys  
„Elektros energijos šaltiniai“
Mokiniai eksperimentus galima atlikti per vieną 
pamoką.
•	 Ypač paprasti ir aiškiai suprojektuoti prietaisai;
•	 Lengvas valdymas;
•	 Labai jautrus voltmetras kaip generuojamos elek-

tros įtampos indikatorius.
Elektros gamybos iš šių šaltinių principus galima 
iliustruoti:
•	 Radiantinė energija – saulės elementas;
•	 Cheminė energija – galvaninė ląstelė;
•	 Mechaninė energija – indukcinė ritė. 
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.  
Nr. 7072 239,00 Eur

rinkinys „Saulės elementai“
Įrangos komplektas, skirtas pagrindiniams eksperi-
mentams su saulės elementais, kuriuos galima atlikti 
per vieną pamoką.
Elementai yra paprasti ir aiškiai suprojektuoti, juos 
vaikai gali lengvai naudoti dirbdami grupėse.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. 
Eksperimentai, kuriuos galima atlikti, yra šie:
•	 Be apkrovos veikianti įtampa ir trumpojo jungi-

mo srovė;
•	 Nuoseklus ir lygiagretus jungimas;
•	 Saulės generatoriaus charakteristikos;
•	 Apšvietimo ir apšvietimo kampo įtaka;
•	 Saulės energijos pavertimas mechanine energija 

ir šviesos energija;
•	 Vandenilio gamyba.
Nr. 7073 444,00 Eur

N N

Optikos eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)

Rinkinį sudaro išsamus 15 eksperimentų vadovas ir 19 
skirtingų priemonių optikos eksperimentams atlikti, 
pvz.: optinis pagrindas, lempa su atrama, baterijos, 
diafragma, išgaubti lęšiai ir t. t.
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5244 176,00 Eur
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Magnetizmo / elektrostatikos 
eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)

Magnetizmo / elektrostatikos rinkinį sudaro išsamus va-
dovas ir 24 įvairiems eksperimentams atlikti reikalingos 
priemonės, pvz.: kompasas, kortelės, magnetinės adatos, 
magnetai, geležies drožlės, maži automobiliai, zondų 
rinkinys, švytuoklės, trinties lazdelė. 17 eksperimentų 
aprašai, pvz.: magnetinės jėgos, ar magnetas gali plaukti, 
magnetinis laukas, elektroskopo modelis ir t. t. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5242 120,00 Eur

Šilumos eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Šilumos eksperimentų rinkinį sudaro išsamus vadovas 
ir 22 įvairios priemonės, pvz.: degiklis, žvakės, termo-
metras, bimetalinės juostelės, dažai, kapiliarai, stiklo 
vamzdeliai, guminiai kamščiai, Erlenmejerio kolbos 
ir kt. Rinkinyje yra išsamūs 10 eksperimentų aprašai:
kas yra termometras ir kaip jis veikia, šilumos sklidi-
mas, metalo deformacija veikiant šilumai, kondensacija 
ir garavimas, šilumos laidumas ir kiti.
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5245 157,00 Eur

Žemės ir mėnulio judėjimo demon-
stracinis modelis „Tellurium N“

unikalus trimatis mokomasis modelis, skirtas vaiz-
džiai pademonstruoti Žemės ir Mėnulio judėjimą.

Pagrindinės temos:
•	 Žemė kosmose kaip giroskopas
•	 Diena ir naktis
•	 Poliarinė diena ir poliarinė naktis
•	 Tropikai
•	 Metų laikai
•	 Diena ir naktis įvairiose platumose
•	 Mėnulio fazė
•	 užtemimai
•	 Potvyniai
•	 Geostacionarūs palydovai
•	 Eratosteno žemės perimetro apskaičiavimo 

eksperimentas
Rinkinyje: priemonės demonstracijai, pamokų ap-

rašymai (13 temų).
Nr. 6617 1048,00 Eur

Magdebergo pusrutuliai
Priemonė skirta įrodyti ir demonstruoti Fon Geriko istorinį 
eksperimentą, susijusį su atmosferos slėgio poveikiu. Du 
hermetiški plastikiniai pusrutuliai su rankenėlėmis gali 
būti sujungti sukuriant vakuumą. 
Nr. 4686 70,50 Eur

U formos manometras
Graduotas u formos manometras slėgio bandymams 
su skysčiais atlikti.
Kiekvienos šakos aukštis: 50 cm
Matavimo diapazonas: 0–5 kPa
Vamzdelio skersmuo: 10 mm.
Matmenys: ~ 200×150×530 mm
Nr. 5002 83,00 Eur

Universalus areometras
Areometras skirtas nustatyti skysčių tankį g/ml esant 
20° C temperatūrai. Pateikiamas su apsauginiu dėklu.
Matavimo diapazonas: 0,7–2 g/ml, skalės padalos:  
0,02 g/ml, ilgis: 310 mm.
Nr. 4689 50,00 Eur

Vakuuminė kamera su rankiniu 
siurbliu
Skaidraus plastiko vakuuminė kamera skirta atlikti 
eksperimentus žemo slėgio aplinkoje. Rankinė pompa 
integruota į aparato pagrindą. Yra oro vožtuvas ir slėgio 
manometras iki 330 hPa.  
Nr. 4687 151,00 Eur

penkiakampis metalų šilumos 
laidumui tirti
Priemonė skirta metalų termodinaminių savybių 
skirtumams demonstruoti. Įtaisą sudaro aliuminio, 
žalvario, plieno, cinko ir vario strypai, ant kurių tvirtinami 
vaško gabaliukai. Penki strypai išdėstyti aplink žalvarinį 
centrą.
Ilgis: ~ 340 mm  
Nr. 4688 48,00 Eur

Indas dujų plėtimuisi šildant 
demonstruoti
Stiklinis indas skirtas demonstruoti oro plėtimąsi šildant. 
u formos vamzdelis su mažu indu viršuje.
Nr. 4339 73,50 Eur
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Elektrostatinės indukcijos mašina
Kibirkštinis iškroviklis: 6 cm. Aukštis: 34 cm. Pagrindo 
matmenys: 28 × 18 cm. 
Nr. 6586 118,00 Eur

Elektrolizės rinkinys
Rinkinį sudaro plastikinis indas, dangtelis su 3 elektrodų 
laikikliais, 3 elektrodai (du vario, vienas cinko).
Nr. 3072 20,90 Eur

Induktyvumo ritės 
Rinkinys
Elektromagnetinės indukcijos atsiradimo principams 
demonstruoti.
Nr. 3068 46,50 Eur

Demonstracinis prietaisas 
indukcijai
Prietaisas skirtas pademonstruoti elektromagnetinės 
indukcijos atsiradimo principus, t. y. laidininko 
įsielektrinimus dėl kito krūvio, nesiliečiančio su tuo 
laidininku, poveikius. Komplektą sudaro:  dvi indukcinės 
ritės ir metalinė šerdis, pritvirtintos ant patvaraus 
medinio stovo.
Nr. 6464 59,00 Eur

Elektros prietaisų rinkinys
•	 10 saulės elementų SM330;
•	 10 saulės variklių RF-300 (0.4 voltai-25mA);
•	 48 kabeliai su aligatoriaus spaustukais;
•	 10 elektroninių garsiakalbių;
•	 30 lempučių 2.5 voltų, 0.3 ampero;
•	 10 lizdų lemputėms;
•	 10 išsikrovusių baterijų;
•	 laikymo dėžutė. 128 dalių rinkinys.
Nr. 7106 149,00 Eur

rinkinys „Elektros variklis“  
7-12 klasei
Tvirti komponentai variklį leidžia surinkti ir vėl 
išmontuoti daugybę kartų. 
Nr. 7074 43,00 Eur

rinkinys magnetinėms savybėms 
tirti
Magnetizmo tyrimo rinkinyje yra 20 uždarų indelių su 
ne/magnetiniais objektais bei 2 tyrėjo lazdelės. jomis 
ištiriamos nurodytų objektų magnetinės savybės.
Dėžės matmenys: 220 × 330 × 50 mm 
Nr. 5042 38,90 Eur

N

N

Erstedo prietaisas
 Erstedo prietaisas parodo, kaip įmagnetinti daiktai, 
šiuo atveju adata, keičia kryptį pagal kintantį magnetinį 
lauką, kurį sukuria elektros srovė. Magnetinė adata turi du 
priešingus polius ir yra 3 mm ilgio. Adata yra pritvirtinta 
prie stabilaus pagrindo.
Nr. 4338 51,00 Eur

Elektronikos rinkinys
Rinkinyje – 42 detalės. Su šio rinkinio elementais gali-
ma atlikti net 350 elektronikos eksperimentų. Detalės 
lengvai jungiamos tarpusavyje. Pakuotė: kartoninė dėžė.
Nr. 4305 43,00 Eur

Kamuoliukas ir žiedas
 Žalvariniai kamuolys ir žiedas su plastiko rankenomis 
skirti demonstruoti kietųjų kūnų tūrio kaitą kintant 
temperatūrai.
Ilgis: ~ 250 mm
Nr. 4341 46,50 Eur

rezistorius
 Rezistorius 6Ω. Dydis: 60 × 60 mm. Svoris: 50 g.
Nr. 6463 9,10 Eur
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Fizikos startinis jutiklių 
komplektas „go direct“

Komplekte esantys jutikliai jungiasi tiesiogiai per 
Bluetooth arba uSB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiu-
terių be jokio papildomo duomenų surinkimo modu-
lio. jutiklių duomenų rinkimui naudojama nemokama 
analizės programa. 

Rinkinyje:
1. Go Direct® Įtampos jutiklis:
įvesties įtampos diapazonas: ± 20 V;
didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui: 24 V; 
tipinė raiška: 5 mV į potencialą - 20 V kanalas. 
2. Go Direct® jėgos ir pagreičio jutiklis:
jėga: ± 50 N. Pagreitis: 3 ašys, ± 16 g; 
Giroskopas: 3 ašys, 2000 ° /s. 
3. Go Direct® Srovės jutiklis
Diapazonas: +/- 1 A ir +/- 0,1 A; 
Maksimali srovė: 1,5 A ir 0,5 A; 
Raiška: 0,031 mA ir 0,003 mA. 
4. Go Direct® Energijos jutiklis
Galimos įvesties įtampos ribos: ± 30 V; 
Galimos įvesties srovės ribos: ± 1000 mA.
5. Go Direct® 3 ašių magnetinio lauko jutiklis
Matavimo diapazonas: ± 5 mT ir ± 130 mT Darbinė 

temperatūra: -40 ° C iki 85 ° C Suprojektuotas taip, kad 
prireikus būtų dedamas į solenoidą. 
Nr. 5770       763,00 Eur 

Temperatūros jutiklis „go direct“
Šis jutiklis tiesiogiai jungiasi per „Bluetooth“ arba 

uSB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be jokio pa-
pildomo duomenų surinkimo modulio. Su integruota 
įkraunama baterija. jutiklių duomenims rinkti naudoja-
ma nemokama integruota grafiko ir analizės programa.

Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C.
Tikslumas: ±0.3°C.

Nr. 5791       152,50 Eur 

balansinės svarstyklės, 1000 ml
Balansinės svarstyklės skysčiams ir kietoms medžiagoms 
sverti, matuoti. Du permatomi nuimami matavimo indai 
(1 l) iš skaidraus plastiko yra graduoti, juos lengva paimti. 
Matmenys: 470 × 130 × 170 mm.
Nr. 4698 27,00 Eur

Daugiafunkcinės svarstyklės
Svarstyklės su dvejais peršviečiamais indais su tūrio 
skalėmis. Sveria 1 g tikslumu. Rinkinyje: 
•	 plastikiniai svoriai – 8 × 5 g, 4 × 10 g, 2 × 20 g; 
•	 metaliniai  svoriai – 2 × 1g, 2 × 2 g, 2 × 5 g,  

2 × 10 g, 2 × 20 g, 1 × 50 g.
Nr. 7107 39,00 Eur

LabQuest® 3  
skaitmeninė laboratorija

  LabQuest 3 yra nepriklausomas įrenginys su in-
tegruota programine įranga skirta jutiklių duomenų 
rinkimui ir analizei. Didelis, lietimui jautrus ekranas ir 
intuityvi programinė įranga duomenų rinkimą pada-
ro paprastą ir patogų. LabQuest 3 gali bevieliu būdu, 
realiu laiku perduoti duomenis į vieną ar kelis mobilius 
įrenginius (operacinė sistema iOS, Android ir Chrome) 
arba būti naudojamas kaip uSB priedėlis duomenų rin-
kimui naudojant PC.

Naudojant LabQuest 3 turite galimybę rinktis dau-
giau kaip iš 140 išorinių Vernier jutiklių.

Savybės:
•	 Nepriklausomas įrenginys;
•	 galimybę rinktis daugiau kaip iš 140 išorinių Ver-

nier jutiklių;
•	 programinė įranga duomenų rinkimui ir analizei;
•	 duomenų atvaizdavimas realiu laiku, periodinių 

elementų lentelė ir t.t.;
•	 suderinamas su visais Vernier jutikliais;
•	 didelis, aukštos raiškos, spalvotas lietimui jautrus 

ekranas (įstrižainė 17,64 cm);
•	 100 000 matavimų per sekundę;
•	 Wi-Fi, Bluetooth;
•	 integruoti jutikliai: GPS, 3-jų ašių akselerome-

tras, aplinkos temperatūros, šviesos jutikliai ir 
mikrofonas;

•	 integruota, įkraunama, didelės talpos baterija;
•	 suder inamas  su  Windows i r  Mac intosh 

kompiuteriais;
•	 gali rinkti, analizuoti ir dalintis duomenimis bevieliu 

būdu su iPad, Android ir Chromebook įrenginiais;
•	 nemokamas programinės įrangos atnaujinimas;
•	 pridedamos daugiau nei 75 populiariausių ekspe-

rimentų instrukcijos.
Nr. 4315       727,00 Eur 

N

prietaisas Huko dėsniui tirti
Komplektą sudaro:
•	 stovas; 12 cm skalė; spyruoklė su rodykle; pasvarų 

rinkinys (100 g).
Nr. 3079 34,50 Eur

Kamertono šakutė su braižymo 
rašikliu (21 Hz)

 Šis kamertonas leidžia atvaizduoti sukeltus virpe-
sius ant popieriaus lapo. Rinkinyje: rašiklis su laikikliu 
ir atsvara. Natūralus dažnis: 21 Hz.
Ilgis – 245 mm
Nr. 4340 71,50 Eur

Susisiekiantieji indai
Matmenys: 90×230×210 mm
Nr. 2159 47,90 Eur

rinkinys Archimedo dėsniui tirti
Sudėtis:
•	 pagrindinis indas; 2 graduoti indeliai; pasvarai; 

dinamometras.
Nr. 3010 54,00 Eur
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Strypiniai magnetai (2 vnt.)
Matmenys: 115×15×9 mm.
Nr. 3086            14,00 Eur

Strypiniai magnetai (2 vnt.)
Matmenys: 80×22×10 mm. 
Nr. 2158 13,00 Eur

Šviesos greičio tyrimų rinkinys
Prietaise skleidžiami labai trumpi, bet galingi šviesos 
impulsai. Kai šviesos impulsai atsitrenkia į specialią 
galinę atšvaito foliją, jie nukreipiami atgal į šaltinį. Per 
pluošto skirstytuvą šviesos impulsai galiausiai pasiekia 
didelio greičio fotodiodą, kuris paverčia juos elektros 
impulsais, kurie bus rodomi osciloskopu.
Rinkinyje yra šios dalys:
•	 šviesos greičio nustatymo įrenginys, skleidžiantis 

galingos šviesos impusus;
•	 maitinimo adapteris;
•	 atšvaitas (plokštė);
•	 vartotojo instrukcija.
Šviesos greičios nustatymo prietaisas parengtas  
darbui –  pateikiami visi reikalingi laidai ir priedai.
Nr. 7071        690,00 Eur 

LED šviesos srauto projektoriai
Trys LED šviesos (raudonos, mėlynos, žalios) šaltiniai – 
projektoriai (11,5×2×3,5 cm). Kiekvienas jų turi specialų 
antgalį, kuriuo reguliuojamas šviesos srauto plotis – priz-
mės ar spindulio pavidalo. Galima naudoti ir spalvų maišy-
mui demonstruoti. Prietaisų galuose yra magnetukai – tai 
leidžia lengvai demonstruoti magnetinėje lentoje. Šviesos 
srautas įprastai keliauja tiesia trajektorija. Bet jei jūs nau-
dosite lęšius (įgaubtus, išgaubtus), prizmes, veid-rodėly 
galėsite matyti, kaip keičiasi kelias (trajektorija) ar šviesos 
pluoštas. Komplekte lęšių, prizmių nėra.
Nr. 4700 17,30 Eur

Optikos rinkinys su lazeriais
Komplektą sudaro:
•	 vertikalus optinis diskas su šviesos šaltiniu  

(2 lazeriai);
•	 maitinimo šaltinis (12 V);
•	 akriliniai lęšiai, prizmės, blokeliai su magnetais.
Nr. 3075 130,00 Eur

Optiniai blokeliai  (7 vnt.)
Rinkinyje – 7 skirtingi akrilinio stiklo blokeliai šviesos 
spindulio lūžimo krypčiai, atspindžiui tyrinėti. Mažiausio 
matmenys: 23×38 cm, didžiausio: 23×75 cm.
Nr. 4701 55,00 Eur

Optikos rinkinys
Sudaro: 7 optiniai lęšiai, 1 LED šviesos srauto projektorius 
10,9×7×3,2 cm, 4 darbo lapai.
Nr. 6083 65,00 Eur

Optikos rinkinys
Komplektą sudaro:
•	 šviesos šaltinis (12 V, 24 W, be maitinimo šaltinio);
•	 pagrindas su optiniu disku ir 6 stikliniais lęšiais.
Nr. 3074 77,00 Eur

paviršiaus įtempimo jėgos žiedas  
Aliuminio žiedas su ašmenimis vienoje pusėje, skirtas 
demonstruoti paviršiaus įtempimą skysčiuose.
Skersmuo: 60 mm
Nr. 4694 40,00 Eur

Niutono spalvų diskas
 Niutono spalvų diskas skirtas spalvinėms variacijoms 

demonstruoti. Montuojamas ant stabilaus paviršiaus, 
varomas DC variklio.
•	 Disko skersmuo: 90 mm;
•	 variklis: 4 ... 6 V DC;
•	 prijungimas: 4 mm lizdai.
    Matmenys: 135×85×130 mm
Nr. 4326 48,50 Eur

Magnetų rinkinys Nr. 1
Įvairių magnetų ir priemonių rinkinys patogioje dėžė-
je lagaminėlyje. Skirtas mokyklinio amžiaus vaikams.
Nr. 2153 72,00 Eur

N
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Kompasų rinkinys klasei
Kompasų rinkinį sudaro: 27 kompasai (Ø 27 mm) su 
žymomis,  27 kompasai (Ø 27 mm) be žymų, du sto-
veliai (aukštis 7,5 cm) su rodyklėmis, vienas kopijavi-
mui skirtas lapas.
Nr. 7087 77,00 Eur

Termometras 
(1 vnt.)
•	  Graduotas stiklinis termometras.
Matmenys: 260×6 mm

Temperatūrų diapazonas nuo -10 ºC iki +110 ºC

Nr. 2148 13,00 Eur 

Dinamometras, 10N
Spyruoklinis dinamometras demonstracijoms. Dideli, 
lengvai įžiūrimi skaičiai. Nulinio taško kalibravimas. 
Su magnetu tvirtinti prie lentos.
•	 Skersmuo: 200 mm;
•	 matavimo diapazonas: 10N;
•	 skalės padalos: 0,01N.
Nr. 4693 75,00 Eur 

Dinamometrų rinkinys
(6 vnt.)
250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg. 
Nr. 7044 27,50 Eur

Voltmetras
AC/DC 0–6 V.
Nr. 3071 18,50 Eur

Variklis su stoveliu
1,5–3 V
Matmenys: 20×45×60 mm
Nr. 3065 8,90 Eur

Elektros lemputė su stoveliu
3,5 V, 0,25 A
Matmenys: 20×30×60 mm
Nr. 3064 10,00 Eur

Ampermetras
AC/DC 0–2 A.
Nr. 3070                            18,50 Eur

Svertas-liniuotė
Komplektą sudaro svertas (100 cm) ir 2 pasvarai (po 
100 g).
Nr. 3080 41,50 Eur

Nuožulnioji plokštuma
Komplektą sudaro:
•	 kieto medžio plokštuma su aliuminio skridiniu 

(ø 28 mm);
•	 medinis tašelis su kabliuku;
•	 lėkštelė (ø 75 mm) su virvele;
•	 metalinis cilindras su kabliuku.
Matmenys: 600×75×15 mm
Nr. 3078 59,50 Eur

Hidraulinių įrenginių rinkinys 
(4 vnt.)
Komplekte 4 hidrauliniai  įrenginiai (platforminis keltu-
vas, žirklinis keltuvas, ekskavatorius ir kėlimo kranas). 
Greitai surenkami, veikia visiškai be elektros ir baterijų,  
vandens pagalba! Statant modelius vaikai sužino, kaip 
veikia svirtis ar keltuvas. Medis.
Matmenys:  ~ 18×24 cm.
Nr. 6205 42,50 Eur

Hidraulinė ranka
Šis rinkinys įkvepia vaikus ir suteikia jiems galimybę aiš-
kiau suprasti hidraulikos technologijos principus. Greitai 
surenkami, veikia visiškai be elektros ir baterijų,  vandens 
pagalba! Robotas rankena veikia kaip tikrasis hidraulinis 
robotas: jis gali pasukti į šoną iki 90 laipsnių, stumti, pa-
traukti, pakelti, nuleisti, paleisti. Modelis puikiai tinka  
mokykloms. Medis. 
Matmenys:  ~ 19×25,5 cm.
Nr. 6206 25,00 Eur

Ebonitinė lazdelė su vilnoniu 
audiniu
Nr. 3082 13,00 Eur

Stiklinė lazdelė su šilkiniu audiniu
Nr. 3081 13,00 Eur

Skirtingų medžiagų pavyzdžiai
(7vnt.)

Skirtingų medžiagų strypeliai: aliuminio, nailono, 
stiklo, gumos, geležies, vario ir žalvario.  Strypo ilgis: 
102 mm.  Rinkinys pateikiamas dėžutėje.
Nr. 7065          36,00 Eur

N
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tirpumas vandenyje 
145×120 cm
Nr. 3944 laminuota 40,70 Eur 
Nr. 3945 su laikikliais 58,70 Eur 

Medžiagos būsenos  
ir jų kitimas

Pateiktos trys medžiagos būsenos ir jų kitimai 
(lydymasis, kietėjimas, garavimas, kondensacija), 
aiškinama, kas vyksta lydantis ir garuojant medžiagai, 
apibūdinama savitoji lydymosi ir garavimo šilumos.
70×100 cm
Nr. 4387 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 4388 su laikikliais   28,50 Eur 

periodinė elementų lentelė 
A4 formato kortelė, kurios vienoje pusėje pateikta 

periodinė elementų lentelė. joje, be atominės masės, 
dar nurodytas kiekvieno elemento oksidacijos laipsnis, 
tankis, lydymosi bei virimo temperatūra, elektronų 
konfigūracija. Kitoje kortelės pusėje pateikta metalų 
įtampos eilė, elementų elektrinio neigiamumo diagrama 
bei rūgščių, bazių ir druskų tirpumo vandenyje lentelė.
300×210 mm (A4)
Nr. 121 1,10 Eur 

Chemija
Uždavinių sprendimo būdai 
Rimvyda Dagienė 

Kortelė skirta chemijos uždaviniams spręsti. joje 
schemiškai parodyti būdai, kaip, taikant formules, iš 
uždavinio sąlygoje pateiktų duomenų gauti reikiamą 
rezultatą. Kitoje kortelės pusėje yra chemijos uždavi-
niams spręsti būtinos formulės, svarbiausios konstantos, 
masės ir tūrio vienetai.
140×90 mm
Nr. 135 0,75 Eur

Chemijos uždavinynas 
8–12 klasėms 
Ona Virkutienė, Jūratė Virkutytė 

uždavinyne pateikta per 1300 įvairaus sudėtingumo 
uždavinių  8–12 klasių mokiniams.  Leidinyje yra 
periodinė elementų lentelė, daug kitų priedų, kurie 
būtini uždaviniams spręsti. Pateikti uždavinių atsakymai.
120 p., 145×210 mm
Nr. 417 9,20 Eur

Chemija
Uždavinių sprendimas 8–12 klasėms 
Rimvyda Dagienė

Metodinėje priemonėje daugybė chemijos uždavinių 
sprendimo pavyzdžių: nuo pačių paprasčiausių skai-
čiavimų pagal formules iki sudėtingiausių pagal reak-
cijos lygtis. Kiekvieno skyrelio pabaigoje pateikiamos 
užduotys savarankiškiems skaičiavimams. Medžiaga 
struktūruota pagal sudėtingumą, pateikti paaiškinimai, 
formulės, matavimo vienetai.
136 p., 145×210 mm
Nr. 5829 11,00 Eur

Chemija
Užduočių rinkinys 10 klasei 
Angelė Kalpokienė

Išsamus chemijos užduočių rinkinys dešimtokams. 
Leidinyje pateikiama testų, kompleksinių užduočių, 
uždavinių, laboratorinių darbų, kryžiažodžių, 
laiptažodžių.
100 p., 200×260 mm
Nr. 87 5,60 Eur

periodinė elementų lentelė
Periodinė elementų lentelė su elementų oksidacijos 

laipsniu, elektronų konfigūracija, elemento tankiu, 
lydymosi bei virimo temperatūra.
170×120 cm
Nr. 200 laminuota 40,70 Eur
Nr. 584 su laikikliais  60,00 Eur

Elektrocheminė metalų įtampų 
(aktyvumo) eilė
145×25 cm
Nr. 3946 laminuota 19,70 Eur 
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Organinių / neorganinių molekulių 
rinkinys
Nr. 4312  43,60 Eur

Organinių molekulių rinkinys
Nr. 4313  43,60 Eur

Organinė chemija
Rinkinys mokytojui
Komplektą sudaro:
•	 111 įvairiaspalvių atomų detalių;
•	 140 jungčių;
•	 dėžutė.
Nr. 1827 77,50 Eur

Vandens tyrimo testų rinkinys
 Kompaktiška dėžė – laboratorija greitiems vandens 

tyrimams, pvz. geriamojo, paviršinio, akvariumo van-
dens. Visi taikomi chemikalai yra nežalingi aplinkai, 
todėl nekelia pavojaus vandeniui. Panaudotus tirpa-
lus galima išpilti į namų nuotekų vamzdį. Medžiagų 
užtenka 50 – 60 matavimų.
•	 Amonis 0,2-3 mg / l;
•	 Nitratas 1-90 mg / l;
•	 Nitritas 0,02-0,5 mg / l;
•	 Fosfatai 0,5-15 mg / l;
•	 pH vertė 4,0 - 9,0.
Nr. 4075        152,00 Eur

Molekulių rinkinys 1
Rinkinį sudaro alifatiniai atomų modeliai:
•	 25 vandenilio atomai, balti, vienvalenčiai
•	 5 chloro atomai, žali, vienvalenčiai
•	 15 deguonies atomai, raudoni, dvivalenčiai
•	 5 azoto atomai, mėlyni, trivalenčiai
•	 14 anglies atomų, juodi, keturvalenčiai
•	 60 lanksčios jungiamosios dalys, pilkos spalvos
Dėžės dydis: 315 × 115 × 53 mm
Nr. 6613 75,00 Eur

Didysis molekulių rinkinys – 1
(7–12 klasei)

Molekulių rinkinyje – atomų modeliai šiems orga-
niniams junginiams:
•	 25 vandenilio atomai (monovalenčiai)
•	 5 chloro atomai (monovalenčiai)
•	 15 deguonies atomų (dvivalenčiai)
•	 5 azoto atomai (trivalenčiai)
•	 14 anglies atomų (keturvalenčiai)
•	 60 lanksčių jungiamųjų elementų
Rinkinyje: priemonės 10 darbo grupių.
Nr. 6619 522,00 Eur

Didysis molekulių rinkinys – 2
(7–12 klasei)

Rinkinys skirtas organiniams junginiams kurti.
Naudojamas tik kartu su Didžiuoju molekulių rin-

kiniu - 1 (6619).
Molekulių rinkinį sudaro:

•	 4 sieros atomai (šešiavalenčiai)
•	 8 sieros atomai (dvivalenčiai)
•	 4 fosforo atomai (penkiavalenčiai)
•	 4 azoto atomai (penkiavalenčiai)
•	 4 azoto atomai (trivalenčiai)
•	 8 anglies atomai (keturvalenčiai)
•	 4 deguonies atomai (dvivalenčiai)
•	 4 universalūs blokai (vienvalenčiai)
•	 80 lanksčių jungiamųjų elementų
•	 3 skaidomi benzeno žiedų modeliai

Rinkinyje: priemonės 10 darbo grupių.
Nr. 6621 522,00 Eur

Eksperimentų rinkinys „Distiliacija“
(7–12 klasei)

Visi įprasti paruošiamieji distiliavimo procesai gali 
būti saugiai atliekami naudojantis rinkiniu. Moki-
niai lengvai supras vandens aušinimo efektyvumą 
ir galimybę atskirti skysčius dėl jų skirtingos virimo 
temperatūros.

Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6625 443,00 Eur

Mažasis distiliacijos rinkinys

Nr. 7064 69,00 Eur
Vandens tyrimų laboratorijos 
(4075) papildymas
Visi taikomi chemikalai yra nežalingi aplinkai, todėl 
nekelia pavojaus vandeniui. Panaudotus tirpalus gali-
ma išpilti į namų nuotekų vamzdį. 
•	 Amonis 0,2-3 mg / l;
•	 Nitratas 1-90 mg / l;
•	 Nitritas 0,02-0,5 mg / l;
•	 Fosfatai 0,5-15 mg / l;
•	 pH vertė 4,0 - 9,0.
Nr. 7075  98,00 Eur
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Mėgintuvėlių stoveliai
Medžiaga – polipropilenas
Angos skersmuo – 18 mm, vietų skaičius – 10. 
Matmenys: 250×60×74 mm
Nr. 2192 10,50 Eur 
Angos skersmuo – 20 mm, vietų skaičius – 12.
Matmenys: 190×60×80 mm
Nr. 2193 12,70 Eur

gamtos mokslų eksperimentų 
rinkinys
(2–8 klasei)
Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvai-
rius gamtos mokslų eksperimentus.
Eksperimentų temos:
•	 Oro jėgos ir tūris
•	 Vandens išgavimas
•	 Vandens užterštumas
•	 Elektra
•	 Šiluma
•	 Magnetai ir kompasai
•	 Garsas
•	 Chemija
•	 Šviesa ir šešėliai
•	 Balansas
•	 Biologija, zoologija, botanika
•	 Žmogaus biologija ir kt.
Rinkinyje: priemonės 2–3 darbo grupėms ir 77 eks-
perimentų aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6618 710,00 Eur

Eksperimentų rinkinys 
„Elektrochemija“
(7–12 klasei)

Rinkinyje yra visos reikalingos medžiagos pagrindi-
niams elektrochemijos eksperimentams atlikti.

Eksperimentų temos:
Skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elek-

trocheminis elementas ir kt.
Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 5 eksperi-

mentų aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6623 237,00 Eur

DNr molekulė
Modelis
•	 Tvirto plastiko konstrukcija;
•	 pagrindas.
Matmenys: 40×12×12 cm
Nr. 1814 74,00 Eur

DNr – rNr molekulė
Modelis
Sudėtis: 
•	 28 spalvoti azoto bazes vaizduojantys vamzdeliai 

(raudoni – guaninas, žali – citozinas, mėlyni – ti-
minas, pilki – adeninas);

•	 12 vandenilinį ryšį tarp bazių vaizduojančių bal-
tų rutuliukų; 

•	 28 deoksiribozę vaizduojantys juodi rutuliukai;
•	 25 fosfatus vaizduojantys raudoni rutuliukai;
•	 50 fosfatus ir deoksiribozes jungiančių geltonų 

vamzdelių;
•	 medinis pagrindas su prilaikančiu koteliu. 
Aukštis: 50 cm

Matmenys: 20×30×0,5 cm
Nr. 1813 48,00 Eur

rinkinys vandens, dirvožemio ir 
oro eksperimentams „Ecolabbox“ 
Tai tikra mobili laboratorija vandens, dirvožemio ir oro 
eksperimentams atlikti. Rinkinys ypač tinka aplinkosau-
gos grupėms bei mokiniams (12 metų ir vyresniems).
„Ecolabbox“ rinkinys skirtas toliau pateiktiems pa-
rametrams matuoti (reagentų pakanka 50-čiai 
eksperimentų):
•	 pH vandenyje, pH 3 9;
•	 nitratų vandenyje, nuo 10 iki 80 mg;
•	 amonio vandenyje, 0,05–10 mg / l;
•	 fosfatų vandenyje, 0,5–6 mg;
•	 nitritų vandenyje, 0,02–1,0 mg bendro kietumo 

vandenyje, 1 lašas = 1° dH (vokiečių kietumo skalė);
•	 dirvožemio pH, pH 3 9;
•	 nitratų dirvožemyje, nuo 10 iki 80 mg / l;
•	 fosfatų dirvožemyje, 0,05–6 mg / l;
•	 dirvožemio, 0,05–10 mg / l, amonio;
„Ecolabbox“ rinkinyje yra kitų svarbių įrankių eksperi-
mentams atlikti lauke ar klasėje:
•	 spalvinė diagrama kiekvieno atskiro parametro 

vertėms nustatyti;
•	 filtravimo stovas saugiam filtracijos atlikimui dėkle;
•	 didinamasis stiklas lengvesniam nedidelių gyvųjų 

organizmų aptikimui ir atpažinimui;
•	 specialus pincetas mažų gyvų organizmų apžiūrai 

jiems nepakenkiant;
•	 vandeniui atsparus DIN 4 biologijos eksperimen-

tų paklotas;
•	 filtravimo popierius dirvožemiui matuoti;
•	 piltuvas, kolbos: 100 ml ir 250 ml;
•	 graduota laboratorinė stiklinė ir plastikinės pipetės.
Matmenys: 38×30×11 cm  
Nr. 4330 280,00 Eur

Vandens filtravimo įrenginys
 Vandens filtravimo sistema demonstruoja, kaip 

naudojantis įvairių filtrų sluoksniais (žvyro, smėlio, 
aktyvuotos anglies, popieriaus) išvalomas vanduo. 
Stebėkite vandens kokybės pokyčius po kiekvieno filtro 
sluoksnio. Komplekte rasite filtrus: 3 žvyro (po 65 g), 
3 smėlio (po 65 g), 3 aktyvuotos anglies (po 90 g), 
12 popieriaus (po 60 mm). Taip pat rasite filtravimo 
komplektą, 1 matavimo indelį (50 ml), 1 apsaugi-
nius akinius. Rekomenduojama vaikams nuo 8 metų.  
Nr. 5041        26,60 Eur 
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graduoti puodeliai
Medžiaga – polipropilenas
Tūris – 50 ml
Aukštis – 70 mm, skersmuo – 40 mm,  
padalos vertė – 2 ml.
Nr. 2554 3,90 Eur 

Tūris – 100 ml
Aukštis – 80 mm, skersmuo – 50 mm,  
padalos vertė – 2 ml.
Nr. 3055 4,70 Eur

Lašintuvas su pipete 60 ml
Šlifo kaklu, skaidraus stiklo.
Nr. 5749 6,30 Eur 

Lašintuvas su pipete, 60 ml 
Su šlifo kaklu, tamsaus stiklo.
Nr. 5013 7,20 Eur  

Lašintuvas su kamščiu
PE-LD plastikas
Tūris – 50 ml
Nr. 5756 3,90 Eur 

Tūris – 100 ml
Nr. 5757 4,00 Eur 

Tūris – 250 ml
Nr. 5758 5,60 Eur

Tūris – 500 ml
Nr. 5759 6,10 Eur

Chemijos startinis jutiklių 
komplektas „go direct“

Komplekte esantys jutikliai jungiasi tiesiogiai per 
Bluetooth arba uSB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiu-
terių be jokio papildomo duomenų surinkimo modu-
lio. jutiklių duomenų rinkimui naudojama nemokama 
analizės programa. 

Rinkinyje:
1. Go Direct® Temperatūros jutikliai (2 vnt);
Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C; 
Tikslumas: ±0.3°C.
2. Go Direct® PH jutiklis;
Matuoja pH skysčiuose ir pusiau standžios konsis-

tencijos medžiagose;
Matavimo diapazonas: 0-14 pH. 
3. Go Direct® Dujų slėgio jutiklis;
Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 400 kPa; 
Rezoliucija: 0,03 kPa;
Tikslumas: ± 3 kPA;
Vidinis tūris: 0,8 ml;
Didžiausias slėgis, kurį jutiklis gali toleruoti be ža-

los: 450 kPa.
Nr. 5769       697,00 Eur 

Temperatūros jutiklis „go direct“
Šis jutiklis tiesiogiai jungiasi per „Bluetooth“ arba 

uSB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be jokio pa-
pildomo duomenų surinkimo modulio. Su integruota 
įkraunama baterija. jutiklių duomenims rinkti naudoja-
ma nemokama integruota grafiko ir analizės programa.

Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C.
Tikslumas: ±0.3°C.

Nr. 5791       152,50 Eur 

LabQuest® 3  
skaitmeninė laboratorija

  LabQuest 3 yra nepriklausomas įrenginys su in-
tegruota programine įranga skirta jutiklių duomenų 
rinkimui ir analizei. Didelis, lietimui jautrus ekranas ir 
intuityvi programinė įranga duomenų rinkimą pada-
ro paprastą ir patogų. LabQuest 3 gali bevieliu būdu, 
realiu laiku perduoti duomenis į vieną ar kelis mobilius 
įrenginius (operacinė sistema iOS, Android ir Chrome) 
arba būti naudojamas kaip uSB priedėlis duomenų rin-
kimui naudojant PC.

Naudojant LabQuest 3 turite galimybę rinktis dau-
giau kaip iš 140 išorinių Vernier jutiklių.

Savybės:
•	 Nepriklausomas įrenginys;
•	 galimybę rinktis daugiau kaip iš 140 išorinių Ver-

nier jutiklių;
•	 programinė įranga duomenų rinkimui ir analizei;
•	 duomenų atvaizdavimas realiu laiku, periodinių 

elementų lentelė ir t.t.;
•	 suderinamas su visais Vernier jutikliais;
•	 didelis, aukštos raiškos, spalvotas lietimui jautrus 

ekranas (įstrižainė 17,64 cm);
•	 100 000 matavimų per sekundę;
•	 Wi-Fi, Bluetooth;
•	 integruoti jutikliai: GPS, 3-jų ašių akselerome-

tras, aplinkos temperatūros, šviesos jutikliai ir 
mikrofonas;

•	 integruota, įkraunama, didelės talpos baterija;
•	 suder inamas  su  Windows i r  Mac intosh 

kompiuteriais;
•	 gali rinkti, analizuoti ir dalintis duomenimis bevieliu 

būdu su iPad, Android ir Chromebook įrenginiais;
•	 nemokamas programinės įrangos atnaujinimas;
•	 pridedamos daugiau nei 75 populiariausių ekspe-

rimentų instrukcijos.
Nr. 4315       727,00 Eur 

Mėgintuvėliai 
(su dangteliu)
Tūris – 15 ml (1 vnt.), aukštis – 100 mm,  
skersmuo – 16 mm, medžiaga – polipropilenas.
Nr. 2181 0,30 Eur

Mėgintuvėliai
Medžiaga – polistirenas
Tūris – 5 ml
Aukštis – 75 mm, skersmuo – 12 mm. 
Nr. 2178 0,10 Eur

Tūris – 15 ml
Aukštis – 150 mm, skersmuo – 16 mm.
Nr. 2180 0,25 Eur
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Stovas pipetėms, 28 vietų
PP plastikas
Nr. 5764 27,60 Eur 

 

garinimo lėkštelė
Porcelianas
Tūris – 75 ml, skersmuo – 80 mm, aukštis – 32 mm
Nr. 5765 6,10 Eur 

Tūris – 105 ml, skersmuo – 85 mm, aukštis – 41 mm
Nr. 5766 7,50 Eur

Tūris – 140 ml, skersmuo – 95 mm, aukštis – 43 mm
Nr. 5767 9,30 Eur  

 

Spiritinė lemputė „Schott“ 
(100 ml)
Nr. 3621 23,50 Eur

Matavimo indų rinkinys 
7 vnt.
Talpa: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml,  
500 ml, 1000 ml.
Nr. 6143 8,50 Eur 

Matavimo cilindrų rinkinys 
7 vnt.
 Talpa: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 
1000 ml.
Nr. 6144 33,50 Eur 

Erlenmejerio (konusinė) kolba su 
užsukamu kamščiu
PP plastikas
Tūris – 50 ml
Nr. 5753 6,90 Eur 

Tūris – 100 ml
Nr. 5754 7,50 Eur 

Tūris – 250 ml
Nr. 5755 10,00 Eur

Stiklinė (aukšta)
Stiklas
Tūris – 50 ml
Nr. 4641 3,30 Eur 

Tūris – 100 ml
Nr. 5763 3,80 Eur 

Stiklinė (žema)
Stiklas
Tūris – 50 ml
Nr. 4638 3,40 Eur 

Tūris – 100 ml
Nr. 4639 4,00 Eur 

graduota pipetė
Tūris – 10 ml, stiklas
Padalos vertė – 0,1 ml.
Nr. 4777 5,30 Eur 

Tūris – 25 ml, stiklas
Nr. 4778 9,10 Eur 

Tūris – 50 ml, stiklas
Nr. 4779 14,30 Eur 

Kintamo tūrio mechaninė pipetė
0,5–10 mikrolitrų
Pilnai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė su tūrio ekra-
nu, kurį galima lengvai ir tiksliai nustatyti. jame taip 
pat yra įmontuota pipetės antgalių išstūmimo sistema.
Lengva ir ergonomiška.
•	 Autoklavuojama, nereikia išardyti;
•	 tūrio ekranas, tikslesniam dozavumui;
•	 lengvai dozuojama ir viena ranka;
•	 kokybiška, ilgaamžė, lengva priežiūra.
Nr. 7055 90,00 Eur  

piltuvėlis birioms medžiagoms
PP plastikas
Skersmuo – 65 mm
Nr. 5760 3,00 Eur 

Skersmuo – 80 mm
Nr. 5761 3,70 Eur 

Skersmuo – 100 mm
Nr. 5762 3,90 Eur

butelis plauti
PP plastikas
Tūris – 100 ml
Nr. 5750 6,10 Eur 

Tūris – 250 ml
Nr. 5751 6,90 Eur 

Tūris – 500 ml
Nr. 5752 7,50 Eur
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pincetai
Spalva – balta, medžiaga – PMP
Ilgis – 115 mm 
Nr. 2611 5,40 Eur

Ilgis – 145 mm
Nr. 2612 6,40 Eur 

piltuvėliai
Medžiaga – polipropilenas

Skersmuo – 30 mm; latako skersmuo – 5 mm.
Nr. 2572 2,50 Eur

Skersmuo – 40 mm; latako skersmuo – 5 mm.
Nr. 2573 2,60 Eur

Skersmuo – 50 mm; latako skersmuo – 9 mm.
Nr. 3056 2,80 Eur 

Skersmuo – 75 mm; latako skersmuo – 10 mm.
Nr. 2574 3,10 Eur 

piltuvėlių rinkinys
5 vnt.

Skersmuo – 40 mm
Nr. 6077 4,50 Eur 

Laboratorinis stovas l-750 mm
Komplektas   
Laboratorinio stovo kompektas l-750 mm. Laikiklis-šil-
dymo ratas d-70mm, laikiklis biuretei, laikiklis šaldytu-
vui ir laikiklis kaba dviguba (3 vnt.).
Nr. 3828 144,00 Eur

Testinės juostelės baltymams 
nustatyti
(100 vnt.)
Testinės juostelės albuminui ir kitiems tirpiems bal-
tymams nustatyti. Galima ištirti kraujo plazmą, kiau-
šinio baltymą.
Nr. 3630 73,50 Eur

graduota biuretė su tiesiu kraneliu
Tūris – 10 ml, stiklas
Padalos vertė – 0,02 ml.
Nr. 4780 37,20 Eur 

Tūris – 25 ml, stiklas
Padalos vertė – 0,1 ml.
Nr. 4781 37,90 Eur 

Tūris – 50 ml, stiklas
Padalos vertė – 0,1 ml.
Nr. 4782 38,10 Eur 

Šepetėliai
Skersmuo – 8 mm
Nr. 2597 2,70 Eur

Skersmuo – 14 mm
Nr. 2599 2,80 Eur

Indeliai su užsukamu dangteliu
Medžiaga – polistirenas
Tūris – 60 ml
Aukštis – 65 mm, skersmuo – 39 mm. 
Nr. 2580 0,55 Eur 

Matavimo cilindrai 
Medžiaga – polipropilenas
Tūris – 10 ml
Aukštis – 140 mm, skersmuo – 13,5 mm,  
padalos vertė – 0,2 ml.
Nr. 2564 4,60 Eur

Tūris – 25 ml
Aukštis – 195 mm, skersmuo – 18 mm,  
padalos vertė – 0,5 ml.
Nr. 2565 5,30 Eur

Tūris – 50 ml
Aukštis – 199 mm, skersmuo – 25,5 mm,  
padalos vertė – 1 ml.
Nr. 2566 6,10 Eur 

Tūris – 100 ml
Aukštis – 249 mm, skersmuo – 30,5 mm,  
padalos vertė – 1 ml.
Nr. 2567 6,70 Eur 

Trikojis
Aukštis – 180 mm
Skersmuo – 100 mm
Nr. 2536 27,50 Eur 
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darbo priem
onės

Vandens kietumo testas
(50 vnt.)
Nr. 2177 53,50 Eur

Testinės juostelės gliukozei 
nustatyti
(100 vnt.)
0-2000mg/l;
100 lap./įpak.
Nr. 7000 60,00 Eur

Askorbo rūgšties testinės juostelės
(100 vnt.)
Testinės juostelės askorbo rūgšties koncentracijai vaisių 
ir daržovių sultyse nustatyti (nuo 50 iki 2000 mg/litre).
Nr. 3625 64,50 Eur

Indikatorinis popierius pH 0–12
(100 vnt.)
Nr. 2175 9,30 Eur

Nitratų ir nitritų testinės juostelės
(100 vnt.)
Testinės juostelės su dviem pagalvėlėmis. Viena nitratų 
koncentracijai nustatyti (nuo 10 iki 500 mg/litre), kita 
nitritų koncentracijai nustatyti (nuo 1 iki 80 mg/litre).
Nr. 3622 62,50 Eur 

Fosfatų testinės juostelės
(100 vnt.)
Testinės juostelės ir reagentai pusiau kiekybiniam orto-
fosfatų (PO43–) nustatymui (nuo 3 iki 100 mg/litre).
Nr. 3624 78,00 Eur

Universalus indikatorinis popierius 
pH 1–14
Ilgis 5 m, plotis 7 mm.
Nr. 5799 25,00 Eur

N



Leidinių ir kitų mokymo priemonių užsakymo būdai
•  E. knygyne www.briedis.lt
•  El. paštu: prekyba@briedis.lt
•  Faksu: (8 5) 270 66 27
•  Paštu: Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius

Pristatymo tvarka
•  Vadovėlius į ugdymo įstaigas pristatome nemokamai.  

(Perkant internetu, nemokamai vadovėliai pristatomi tik   
e. knygyne www.briedis.lt registruotoms ugdymo įstaigoms.  
Kitų ugdymo priemonių pristatymo mokestis priklauso nuo siuntos svorio.)

•  Pristatant mokymo priemones (išskyrus vadovėlius) į ugdymo įstaigas, 
        pagal jų svorį išrašoma transporto išlaidų sąskaita.

Nuolaidos
•  Užsakius leidinių už 1400–2300 Eur –  4 % nuolaida.
•  Užsakius leidinių už daugiau kaip 2300 Eur – 6 % nuolaida.
•  Vadovėlių ir kitų leidinių užsakymo nuolaidos pagal išrašytą sąskaitą
        skaičiuojamos atskirai.

        Į mokymo priemonių kainas įtrauktas PVM. 

Leidykla BRIEDIS pasilieka teisę keisti visų leidinių  
ir kitų mokymo priemonių kainą.

Kainos skelbiamos e. knygyne www.briedis.lt,  
tokiomis kainomis parduodama leidyklos knygyne Vilniuje (Parodų g. 4)



Autoriai ir leidėjai Lietuvos 
švietimo centruose bei 
leidyklos edukaciniame centre 
rengia leidyklos „Briedis“ išleistų
ar planuojamų leisti mokymo priemonių pristatymus ir seminarus. 
Visoms miestų ir rajonų mokytojų bendruomenėms, norinčioms 
sužinoti aktualiausią informaciją apie  
mokymo priemones, siūlome kreiptis į leidyklos 
„Briedis“ administraciją  elektroniniu paštu 
info@briedis.lt, tel. (8 5) 270 64 79.  
Renginių tvarkaraštis skelbiamas e. knygyne www.briedis.lt.

Leidyklos išleisti mokymo priemonių 
katalogai:
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Gamtos mokslai
Geografija
Istorija 
Visų leidinių ir kitų mokymo 
priemonių katalogas

Leidykla BRIEDIS
Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius  

El. p. info@briedis.lt 
www.briedis.lt

Prekybos skyrius
Tel.: (8 5) 270 66 01, 270 66 94 

Faks. (8 5) 270 66 27 
El. p. prekyba@briedis.lt


