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Милена и Павле експериментишу у природи и животној средини
На трагу природе
Теме из области природе и животне средине су
међу најважнијима у предшколском
образовању. Школски сет “Природа и животно
окружење” садржи преко 30 узбудљивих
експеримената који ће подстаћи децу на
размишљање о њиховом животном окружењу.
Експерименти илуструју интеракцију између
биљака, животиња, људи и неживих аспеката
природе. Деца уче да је важно штитити
животну средину и да она, такође, имају
прилику да то чине.
Током боравка на отвореном и у
природи, деци се могу дати
истраживачки задаци
прикупљања одређених биљака,
камења или животиња за касније
испитивање. Деца могу да чувају резултате
истраживања и испитивања у својим
фасциклама, да усликају оно што
пронађу или да направе
колекцију. Сви резултати могу
бити изложени у обданишту.

У сету се налази:
Милена и Павле
експериментишу у
природи и животној средини

Упутство

t Сви експерименти су пажљиво
описани укључујући и научно

објашњење.

t Кратке приче из свакодневног
живота Милене и Павла

представљају увод у одређене
теме.

Картице са упутствима
t Помажу деци да помоћу слика
са картица сами изводе
експерименте.

Kартице са прибором

t Помоћу ових картица, деца
могу да препознају потребан
прибор за извођење
експеримената и да науче називе
тих предмета.

f У пластичној кутији (312 x 427 x 150 mm)
са поклопцем, налазе се:
Упијајући картони
Боца са распршивачем
Дупле посуде, пластичне
Лупа са три сочива

Посуде са лупом
Левак
Пластичне посуде са и
без градуације

Филтер папир

Аспиратор за хватање

Пипете
Тамна кутија за клијање
Вата

малих инсеката
Пластичне кутије
Бокал са градуацијом

Саксије
Бочица са капаљком

Метална кашичица
Епрувете са постољем

Дрвени штапићи, апликатори Гумени чепови
Лењир

Преса за цвеће и лишће
Гумице
Посуде за клијање
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Пластичне кесе
Клинови
Термометри
Пластично провидно окно
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Биљке расту из семена
f Експерименти који су описани у упутству сета
“Милена и Павле експериментишу у природи
и животној средини”:

Биљке расту на различите начине

t Много ствари испод наших
ногу
t Земљиште складишти воду
t Ветар и време су важни
t Природа је циклична
t У различитим хабитатима
живе различите животиње
t Биљке имају различите делове
t Како је настало тло?
Живот
под
нашим
ногама
t
t Kакаво је време?
t Животиње живе свуда
t Како можемо да убрзамо
раст биљака?

t Биљке расту из семена
t Биљке расту према светлу
t Биљкама је потребна чиста
средина
t Различите биљке расту
различито

Много ствари испод наших ногу !

Биљке расту према светлости
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Милена и Павле експериментишу са водом и ваздухом
Вода и ваздух – стварно моћне ствари!
Деца су проницљиви истраживачи.
Она посматрају своју околину веома прецизно,
дају претпоставке и сама желе да провере те
тврдње.
У овом сету се налазе материјали помоћу којих
могу пуно да науче о феноменима који окружују
воду и ваздух.
Са више од 30 узбудљивих експеримената, овај
сет омогућава да се деца упознају са много
различитих карактеристика воде и
ваздуха као и да вода и ваздух могу да
поседују много већу снагу него што се
претпоставља. Откриће да ваздух може да
подиже разна тела, а да вода може
да окреће точкове.
Знања која деца усвоје ће
разбудити и охрабрити њихово
интересовање за природне науке.

Узраст
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У сету се налази:
Милена и Павле
експериментишу са
водом и ваздухом

Упутство
t Сви експерименти су пажљиво
објашњени укључујући и научно
објашњење.
t Кратке приче из свакодневног
живота Милене и Павла
представљају увод у одређене теме.

Картице са упутствима
t Помажу деци да помоћу слика
са картица сами изводе
експерименте

Картице са прибором

t Помоћу ових картица, деца могу
да препознају потребан прибор
за извођење експеримената и да
науче називе тих предмета.

f У пластичној кутији (312 x 427 x 150 mm)
са поклопцем, налазе се:
Бокал са градуацијом
Возило које покреће
ваздух
Лебдећи диск
Посуда са одводом
Пластично окно
Точак са лопатицама

Падобранац и падобран
Тело за потапање
Провидна пластична
мензура са отворима
Стаклена туба са млазницом
Левак
Гумени вентил
Балони са вентилом

Шприц, 100 мл, црево

Пумпа

Водоотпорна тканина

Метална осовина, лепљива трака

70х70 цм

Вакуум куке, чепови и држачи
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Вода може да преноси снагу
f Експерименти који су описани у упутству сета
“Милена и Павле експериментишу са водом
и ваздухом”:

t Вода може да се пење

t Ваздух може да отвара врата

t Вода ствара силе

t Ваздух може да носи људе

Ваздух може да покреће аутомобиле

t Вода може да преноси снагу t Ваздух може да споји ствари
t Ваздух може да покреће
аутомобиле
t Вода може да шприцне далеко t Ваздух може да подигне тела
t Вода познаје ниво

t Вода може да покреће точкове t Ваздух може да генерише
енергију
t Можете да осетите и видите ваздух

Ваздух може да споји ствари

Ваздух може да
отвара врата
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Милена и Павле експериментишу са светлошћу и звуком
Светлост и звук - то је интересантно!
Овај сет садржи материјале помоћу којих деца
могу пуно да науче о феноменима који окружују
светлост и звук.
Деца, на пример, могу да виде да
је светлост обојена, а биће
изненађена када виде да се звук
може и видети, а не само чути.
Деца ће бити заинтересована да истражују ове
феномене. Материјали који се налазе у сету ће
их подстаћи на истраживање и помоћи им у
томе.

Узраст
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У сету се налази:
Милена и Павле
експериментишу са
светлошћу и звуком

Упутство

t Сви експерименти су пажљиво
објашњени укључујући и научно
објашњење
t Кратке приче из свакодневног
живота Милене и Павла
представљају увод у одређене теме

Картице са упутствима
t Помажу деци да помоћу слика са
картица сами изводе експерименте

Картице са прибором

t Помоћу ових картица, деца могу
да препознају потребан прибор
за извођење експеримената и да
науче називе тих предмета

f У пластичној кутији (312 x 427 x 150 mm)
са поклопцем, налазе се:
Звучни левак

Постоља и држачи

Даире

Коцкице у разним бојама

Огледала и заслони

Пластична шипкаПипета

Боца,црево, левак

ЦД са вежбама слушања

Батеријска лампа

Постоље за епрувете

Лопатице у боји

Пластичне епрувете

Чаша
Мини свеће у металном

Пластична удараљка

омоту са стакленим

Лењир

поклопцем

Модел дрвета, 8 цм

Једнострана призма

Музичка кутија

Гумице
Поклопац са прорезом
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Огледала и магичне слике

Високи и ниски
тонови
f Експерименти који су описани у упутству сета
“Милена и Павле експериментишу са
светлошћу и звуком”:

t Светлосни зраци путују право tМешање боја
t Светлост ствара сенке

tВисоки и ниски тонови

t Скретање светлости

tЗвуци су свуда око нас

t Огледала и магичне слике

tВибрације креирају звукове

t Иза огледала

tЗвуци могу да се чују и виде

t Одбијање светлости

tТранспорт звукова

t Учините да мале ствари
изгледају велико
t Светлост је пуна боја
t Боје неба

Одбијање
светлости

Боје неба
ФлуксТрадеРВд.о.о. -Јабланичка 184 Л10-11, 11030 Церак - Београд
+381.(0)11.2310232 - +381.(0)11.2508014 - +381(0)64.6129731
info@fluksrv.com - www.fluksrv.com

Сетови за предшколско образовање

Узраст

4 –7

Милена и Павле експериментишу са полугом, котурачом и магнетом
Полуга, котурача и магнет –
нешто се покреће!
Овај сет се бави силама са којима се деца срећу
сваки дан. Биће изненађена откривањем где се
све крије полуга и где котурача подиже и спушта
ствари.Посебно атрактивни за децу су ефекти
магнетних сила.
Помоћу садржаја овог сета, деца могу да
детектују силе полуге, котураче и магнета.
Узбудљиви, експерименти базирани на
курикулуму омогућавају деци да истраже
феномене у свом окружењу и техници.
Знања која деца усвоје ће разбудити и охрабрити
њихово интересовање за природне науке.
Експерименти су једноставни за репродукцију,
а не могу бити неуспешни. Робусни елементи и
материјали су компактно смештени у пластичну
кутију са поклопцем.
Деца се стимулишу на различите начине:
 побољшава се координација
очију и руку
 језичке и когнитивне
способности се
подстичу
 решавањем проблема у групи
јачају се друштвене
компетенције

У сету се налази:
Милена и Павле
експериментишу са
полугом, котурачом
и магнетом

Упутство

t Сви експерименти су пажљиво
објашњени укључујући и научно
објашњење.
t Кратке приче из свакодневног
живота Милене и Павла
представљају увод у одређене теме.

Картице са упутствима
t Помажу деци да помоћу слика
са картица сами изводе
експерименте

Картице са прибором

t Помоћу ових картица, деца могу
да препознају потребан прибор
за извођење експеримената и да
науче називе тих предмета.

Нови
производ

Ко ме то вуче ?

На тебе је ред!
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