
Poznaj potęgę ludzkich zmysłów!
Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka to nowa seria produktów multimedialnych przeznaczona  
do nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej. 

Materiały zgodne 
z obowiązującą PP 

Program spełnia 
warunki programu  

Doposażenia  
Pracowni Przyrodniczych

Możliwość zmiany 
wielkości czcionki

Obowiązkowe  
obserwacje  

i eksperymenty 

Zawiera  
multimedialne

plansze edukacyjne

Do materiałów zostały 
przygotowane nagrania 

głosowe z profesjonalnym 
lektorem

Materiały wykraczające 
poza obowiązujący  

zakres PP

Obudowa dydaktyczna 
w wersji do druku

Kolorystyka 
z odpowiednim 

kontrastem

ZAKRES MERYTORYCZNY SERII

Zgodność z Podstawą Programową 

Program Doposażenia Pracowni Przyrodniczych

Specjalne Potrzeby Edukacyjne 

BUDOWA I FUNKCJE 
NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

ELEMENTY  
OPTYKI

BUDOWA I FUNKCJE 
MÓZGU

NATĘŻENIE 
I CZĘSTOTLIWOŚĆ  
DŹWIĘKU

WADY NARZĄDÓW
ZMYSŁÓW RECEPTORY 

CHOROBY I ZABURZENIA
NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

SYMULACJE  
I EKSPERYMENTY

KARTY POMYSŁÓW NA LEKCJE  
Z OZNACZENIEM LICZBY  
GODZIN DYDAKTYCZNYCH

CECHY SZCZEGÓLNE

FILMY 
EDUKACYJNE

Seria „Matematyka bez reszty” została  
wyróżniona podczas prestiżowych targów  
w Londynie w 2017 r. 

Wydawnictwo Eduexpert Sp. z o.o.  
otrzymało w 2019 r. znak jakości  

Made in Toruń.

Klasy 4-8 

Szkoły ponadpodstawowe



Science-Lab  
Fascynująca anatomia człowieka 

Program edukacyjny Science-Lab spełnia potrzeby uczniów ze SPE,  
zaś przygotowanie produktu w dwóch wersjach językowych umożliwia  
wprowadzenie treści w języku angielskim. 
Interaktywne plansze edukacyjne i filmy przedstawiają budowę,  
funkcje narządów zmysłów, a także ciekawostki z nimi związane. 

Sprawdź, co wiesz na temat zmysłów! 

 j od 4 do 7 plansz edukacyjnych*
 j 3 filmy edukacyjne 
 j 2-3 symulacje dla całej klasy*
 j 2-3 prezentacje multimedialne

* Ilość zależna od wybranej części.

 j testy sprawdzające 
 j obserwacje i eksperymenty 
 j materiały do szybkich powtórek 
 j wklejki do zeszytu 
 j karty pracy 
 j karty z pomysłami na lekcje 

 j 23 plansze edukacyjne 
 j 12 filmów 
 j 10 symulacji 
 j 8 prezentacji multimedialnych

ZAWARTOŚĆ

Wejdź na stronę www.eduexpert.eu  
i zobacz demo wszystkich produktów! 

Szukaj naszych produktów  
u autoryzowanych dystrybutorów! 

OBUDOWA 
DYDAKTYCZNA

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

JEDNA CZĘŚĆ 845 zł brutto PAKIET 2950 zł brutto

WYBIERZ PRODUKT Z SERII SCIENCE-LAB DOPASOWANY DO TWOICH OCZEKIWAŃ! 

4 CZĘŚCI

BIOLOGIA W KORELACJI 
Z FIZYKĄ, CHEMIĄ 

I GEOGRAFIĄ

Szczegółowa  
budowa narządów

Filmy  
edukacyjne

Symulacje
Obserwacje  

i eksperymenty

Ile trwa jedno mrugnięcie okiem? 

a)  100-150 milisekund
b)  200-300 milisekund
c)  ½ sekundy

Które kości stanowią najmniejszy element układu 
kostnego i gdzie się znajdują?
a)   Paliczki dalsze
b)   Kosteczki słuchowe w uchu środkowym
c)   Kości czaszki

Czym są hongi? 

a)   to jedno z ćwiczeń na równowagę
b)   to sposób powitania rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii
c)   to nowo odkryty smak, który odczuwamy środkową częścią języka

QUIZ

WZROK DOTYKSŁUCH I RÓWNOWAGA PAKIETWĘCH I SMAK

Na te, i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w produkcie „Science-Lab”.


