
Szkielet jaszczurki
Naturalny szkielet jaszczurki, umieszczony w pleksi, jest bardzo 
przydatną pomocą dydaktyczną ułatwiającą realizację programu 
z zakresu biologii. Ta profesjonalnie przygotowana pomoc dydak-
tyczna pozwala nauczycielom na zaprezentowanie uczniom cha-
rakterystycznych cech budowy szkieletowej gadów: stosunkowo 
mocnej czaszki z wyraźnym wysklepieniem, niezróżnicowanych 
w budowie zębów, 1 kłykcia potylicznego łączącego czaszkę 
z kręgosłupem, żeber, które u jaszczurek i węży łączą się z most-
kiem, tworząc klatkę piersiową chroniącą ważne narządy i wspo-
magającą oddychanie. Model polecany szczególnie do pracowni 
biologicznych w szkołach.

Szkielet szczura
Naturalny szkielet szczura umieszczony w gablocie. Ta profesjo-
nalnie przygotowana pomoc dydaktyczna pozwala nauczycielom 
na zaprezentowanie uczniom charakterystycznych cech budowy 
szkieletowej ssaków: mocnej czaszki z rozwiniętą i silnie zrośniętą 
mózgoczaszką, zróżnicowanych w budowie zębów, 2 kłykci poty-
licznych podtrzymujących czaszkę i umożliwiających pełny zakres 
ruchu głowy, 7 kręgów szyjnych, żeber zrośniętych z mostkiem 
i zrośniętych kręgów krzyżowych tworzących kość krzyżową. Mo-
del polecany szczególnie do pracowni biologicznych w szkołach. 
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem 
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szkielet gołębia
Naturalny szkielet gołębia umieszczony na podstawie. Ta profe-
sjonalnie przygotowana pomoc dydaktyczna pozwala nauczy-
cielom na zaprezentowanie uczniom przystosowań budowy 
kośćca zwierzęcia do lotu: silną redukcję ilości kości, ich lekkość, 
przekształcenie przednich odnóży w skrzydła i zwiększenie po-
wierzchni przyczepu mięśni odpowiedzialnych za lot (grzebień 
mostka). Uczniowie, którzy mieli szansę obejrzeć ten ciekawy 
preparat, z łatwością zapamiętają także charakterystyczne cechy 
budowy szkieletowej ptaków, m.in.: rogowy dziób, pojedynczy 
kłykieć potyliczny, obecność dźwigacza i obrotnika, zrośnięcie 
kręgów lędźwiowo-krzyżowych w jedną kość, stawowe połącze-
nie żeber z mostkiem, otwartą budowę miednicy –  umożliwia-
jącą składanie jaj. Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni 
model przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szkielet ryby
Naturalny szkielet ryby, umieszczony na podstawie, jest przydat-
ną pomocą dydaktyczną ułatwiającą realizację programu z zakresu 
biologii. Ta profesjonalnie przygotowana pomoc dydaktyczna po-
zwala nauczycielom na zaprezentowanie uczniom przystosowań 
budowy kośćca zwierzęcia do np. sposobu poruszania się. Ucznio-
wie, którzy mieli szansę obejrzeć ten ciekawy preparat, z łatwością 
zapamiętają także charakterystyczne cechy budowy szkieletowej 
ryb: nieruchome połączenie kręgosłupa z czaszką, występowanie 
kilku rodzajów płetw i sposób wsparcia ich na pozostałych elemen-
tach szkieletu. Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model 
przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

wymiary: 165 x 60 x 25 mm 
indeks: SE3230

cena: 349,00 zł

wymiary: 70 x 240 x 110 mm 
indeks: SE3240

cena: 589,00 zł

wymiary: 130 x 160 x 220 mm 
indeks: SE3237

cena: 489,00 zł

wymiary: 165 x 60 x 25 mm 
indeks: SE3239

cena: 379,00 zł
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DNA – model
Schematyczny model struktury podwójnej helisy. Kwasy nukleino-
we składają się z barwnego tworzywa sztucznego, grup fosforanów 
i wiązań wodorowych i są dydaktycznie poprawnie oznakowane. 

Dane techniczne:
 ▪ 6 tymina (pomarańczowy)
 ▪ 6 adenina (niebieski)
 ▪ 6 guanina (zielony)
 ▪ 6 cytozyna (żółty)
 ▪ 24 deoksyryboza (czerwony)
 ▪ 24 grupy fosforanowe (fioletowy)

Komórka zwierzęca
Jednoczęściowy model komórki zwierzęcej, umieszczony na pod-
stawie.

wymiary: 240 x 110 mm 
indeks: SE3225 

cena: 179,00 zł

wymiary: 300 x 200 x 510 mm 
indeks: 713626

cena: 259,00 zł

Zoologia
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