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ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
Интерактивните панели и интерактивните дъски
предлагат на съвременния учител високотехнологично
средство за осъществяване на ефективен учебен
процес. Основно предимство на технологиите е
осигуряването на интерактивен презентационен
център в учебната среда. Учителят има възможност да
структурира учебното съдържание, да предложи
качествена визуализация, да използва разнообразни
дигитални ресурси, да включва активно учениците като
използва сензорен екран и богати мултимедийни
ресурси – изображения, видео, звук, анимация, текст.

70 in/80 in

ИНТЕРАКТИВЕН ПАНЕЛ
Интерактивният панел (дисплей) съчетава функциите на
компютър, таблет и телевизор. Може да се монтира на
стена или на мобилна стойка. Осигурява високо качество
на картина, звук и видео. Операционна система – Android 9. Конфигурацията включва 65 инчов панел с:
•

вграден компютър с Windows 10.

•

мобилна стойка на колела.

ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА
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ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
Nano Board технологията съчетава модерното с
традиционното. В центъра на технологичното решение
е вграден висококачествен интерактивен дисплей, а от
двете му страни са разположени платформи за писане
направени от базирана на стъкло и стомана
повърхност.
Nano Board осигурява на практика
неограничени възможности на учителя за достъп до
качествено учебно съдържание, допълнителни ресурси
и информация. Ученето става забавно, интересно и
предизвикателно, както за учителя, така и за ученика.
Преминете в нова фаза в развитието на съвременната
класна стая с максимално експлоатиране на
възможностите,
предоставени
от
дигиталната
технология от една страна и нуждата на човека да
синхронизира процесите на мислене, писане,
запомняне, визуализиране, осмисляне – от друга.

NANO BOARD
Интерактивният дисплей е с размер 75 инча и вграден
компютър. Дава възможност за работа с две операционни системи – Windows 10 и Android. Опериране с медийни файлове през USB порт. Вграден OPS компютър (OPS
PC, I5, 8G, 128G SSD,Windows 10),Сензорен LED екран,
Двете странични платформи за писане са с размери на
всяка 1050 мм x 1302 мм x 52 мм. Използва се маркер
тип течен тебешир за писане.
Общ размер на Nano Board е 4200 мм x 1302 мм x 52 мм

NANO BOARD
NANO BOARD
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УЧЕБНИ РОБОТИ
Формирането на алгоритмично и пространствено
мислене стартира от ранна възраст. В този процес
особено ефективно е използването на програмируеми
играчки. Най-често използвани са т.нар. подови
роботи. Те изпълняват определен набор от команди за
движение. Чрез задаване на разнообразни мисии
децата и учениците се учат да създават алгоритми
докато играят.

BEE BOT
Пчелата Bee Bot е програмируема играчка. Управлява се
чрез бутони, разположение върху горната част на пчелата. Движи се върху гладка повърхност в квадратна мрежа. Има памет до 40 стъпки, всяка с дължина 15 см. Изпълнява команди за движение напред-назад и завъртане
наляво-надясно. BeeBot може да се зарежда през компютър с USB кабел или чрез зарядна станция

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ BEE BOT
Учебен комплект Bee Bot. Учебният комплект включва 6
учебни робота със зарядна станция.

ЗАБАВНИТЕ ПЧЕЛИЧКИ
1 група

BEE BOT
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Образователен продукт „Забавните пчелички“ е
разработен в 4 модула – от първа до четвърта група на
детската градина.
•

Всеки комплект включва интерактивната пчела
Bee Bot, игрални табла и методически указания
за работа.

•

Игралните табла са двустранни, изработени от
фолио с размери 75см×60см и са предназначени
за многократна употреба.

•

Чрез илюстрациите се реализират игри с
интегриране
на
знания
от
различни
образователни
направления.
Учителят/
родителят могат да измислят допълнителни
игри.

•

Комплектите за 1 и 2 група включват по 2
двустранни табла, а комплектите за 3 и 4 група –
по 3 двустранни табла.

2 група

3 група

ЗАБАВНИТЕ ПЧЕЛИЧКИ

В насоките са дадени и решения на някои от поставените
задачи като варианти на ходове върху таблото.
Върху илюстрациите може да се поставят и допълнителни предмети, като кубчета, играчки или други картинки.
Могат да се организират екипни игри, като се съединят
няколко табла. Развива се алгоритмично и творческо
мислене у децата.

4 група

ЗАБАВНИТЕ ПЧЕЛИЧКИ

Методически насоки. Към всеки комплект са разработени кратки методически насоки. В тях са предложени различни игри с пчелата по различните образователни направления. Чрез игрите наученото се реализира в конкретни сюжети, като целта е трансфер на знания между различните направления
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BLUE BOT
Роботът Blue Bot дава възможност на децата да подобрят
уменията си за пространствено ориентиране и програмиране чрез приложение. Роботът може да се управлява
ръчно с помощта на бутоните, които се намират върху
горната му част или програмно, чрез код, създаден в среда за визуално програмиране със същото име – Blue Bot.
Приложението Blue-Bot се изтегля свободно и може да се
инсталира под Windows или като приложение на Android.
Ръчното управление на робота е същото, както управлението на робота-пчела Bee Bot. Има памет до 40 стъпки,
всяка с дължина 15 см.

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ BLUE BOT

Комплектът „Програмирам робот“ се състои от програмируемият робот Blue Bot, две двустранни табла, разпечатани на фолио за многократна употреба и методически
указания за работа. Комплектът е предназначен за обучението по Компютърно моделиране в 4. клас.
Предлага се и във вариант училищен комплект – 6 робота със станция за зареждане и 6 комплекта табла.

BLUE BOT

Blue Bot – учебен комплект.
Учебният комплект Blue Bot
включва 6 робота и станция за
зареждане. Приложението със
същото име за програмиране
на робота се изтегля от сайта
на TTS.
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SPHERO
BOLT е най-модерният програмируем робот-топка
на Sphero. Той предоставя различни начини за реализиране на изобретателски идеи и преживяване силата на
програмирането. Снабден с различни сензори и цветна
LED матрица, Sphero BOLT проправя път за следващото
поколение програмисти. Разкрийте Вашата креативност, като показвате персонализирани графики и данни в
реално време с програмируемата 8x8 LED матрица на
BOLT.

SPHERO MINI
Приложението Sphero Edu съдържа над 100 разписани
уроци, дейности и програми по STEAM и компютърни
науки, състоящи се от различни нива на знания и сфери
на съдържание, за да помогнат на учениците да се научат да кодират. Sphero Mini е снабден с жироскоп, акселерометър и цветни LED светлини. Към робота са включени 3 конуса и 6 кегли за боулинг.

РОБОТ ТОПКА BOLT
Научете повече за роботиката като програмирате и използвате усъвършенстваните сензори, с които BOLT е
оборудван. Играйте образователни игри, създайте свои
собствени и се научете как да кодирате чрез практическа
игра и STEM дейности. STEM обучението с BOLT може
лесно да се провежда и от родителите у дома. Време за
използване – над 4 часа, само с едно зареждане.
Sphero Mini е идеалният робот за деца. Могат да го управляват с приложението Sphero Play като изградят собствени лабиринти, препятствия и кули, а по-опитните ученици могат да програмират Mini с блоково кодиране или
Javascript в приложението Sphero Edu.
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Sphero mini учебен комплект има всичко необходимо,
за да управлявате робота, като използвате различни режими на задвижване. Sphero Mini може да се използва
като контролер за игри в аркаден стил с приложението
Sphero Play. Използва се кодиране с език за блоково
програмиране с приложението Sphero Edu. Sphero Mini
има програмируеми LED светлини, които светят в множество цветове, жироскоп, моторни енкодери и сензори
за акселерометър.

Моделът Evo има допълнителни възможности за управление на цветове, звук, движение.

Налични са карти за дейности, в които са описани стъпка
по стъпка 15 предизвикателства и игри, които предлагат
часове практическо обучение и игра.
Комплектът съдържа прозрачна роботизирана топка с
интерактивно приложение, конструктор, 15 вдъхновени
от STEM карти за дейности, кегли за боулинг и конуси за
изграждане на лабиринти, проектиране на писти с препятствия, изграждане на кули, игра на крокет и други.

РОБОТ INDI

OZOBOT EVO
Ozobot може да се управлява чрез цветни кодове и да
следва очертан от потребителя маршрут. Роботът може
да се програмира и през среда за блоково програмиране
в средата OzoBlocky. Чрез роботът се развива алгоритмично и творческо мислене. Освен стандартни цветни кодове
за движение напред, назад, наляво и надясно има атрактивни команди за движение, които позволяват на децата/
учениците да създадат изключително атрактивни, емоционални и въздействащи проекти.
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Робот Indi-учебен комплект e най-достъпният и лесен за
програмиране робот. Подходящ е както за най-малките,
така и за учениците в начален етап. Чрез игровобазирано обучение Indi развива въображението на децата. Чрез практическа интерактивна игра децата развиват
математическо мислене и пространствената си ориентация. С вградения си цветен сензор и включените в комплекта цветни карти Indi предлага безкрайни възможности за стимулиране на детската креативност чрез изграждане на лабиринти, като програмират Indi да се движи в
тях с или без помощта на компютър. В комплекта са предоставени готови материали с различна сложност. Децата могат да решат предварително направени пъзели или
да създадат свои собствени. Използвайки приложението
Sphero Edu Jr ще придобият основни умения за програмиране с блокове за плъзгане и поставяне. Indi предлага
и самостоятелно кодиране, като се движи върху цветните карти с първоначалните команди за движение в различни посоки издавайки звуци и светлини. Възможност
за препрограмиране на Indi светлините и осъществяване
на контрол върху звуците, които възпроизвежда.

Комплектът включва Indi робот, куфарче за съхранение,
20 цветни плочки и 15 карти с предизвикателства.
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СЕНЗОРНИ РЕСУРСИ
Сензорните ресурси са съвременни дидактични
средства, които се интегрират във възпитателнообразователния процес и въздействат на комплекс от
сетива. Меката светлина, смяната на цветовете,
уединяването в лично пространство са фактори, които
предразполагат детето към спокойно манипулиране с
играчките и задълбочаване в откриването на
зависимости, причинно-следствени връзки, логически
следващи заключения и т.н.
Сензорните ресурси могат да се използват
самостоятелно или в съчетание с други играчки и
образователни материали. Особено подходящи са за
използване в сензорни, математически и строителни
зони на игра на детето.

СВЕТЕЩИ ТАБЛА ЗА РИСУВАНЕ
Светещите табла е комплект с 4 бр. светещи табла за рисуване със станция за зареждане. Има седем опции за
цвят и възможност за автоматична смяна на цветовете.
Четиричасовото зареждане позволява 10-12 часа непрекъсната употреба. Използват се флуоресцентни писалки
за писане. Почистват се с влажна кърпа.

СВЕТЕЩ КОНСТРУКТОР

Светещият конструктор се състои от строителни кубчета
в два размера – 4 кубчета по 15 см и 8 кубчета по 7,5 см.
Кубчетата светят и променят цвета си, когато са обръщат
на различни страни.

Образование и нови технологии ЕООД
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Светещите ригнчета е комплект от светещи,
зареждащи се дискове. При лек удар ринговете
светват. Децата експериментират и установяват
причинно-следствени връзки. Текстурата на дизайна
допринася за още по-голямо сензорно въздействие.
Дисковете могат да се търкалят или нареждат в кула.
Могат да се нанизват и на дървен шиш.
Дисковете са с диаметър 15cm и с дебелина 4cm.
Комплектът включва 5 диска, станция за зареждане и
дървен шиш за нанизване.

СВЕТЕЩИ ТУХЛИ
USB кабела за зареждане. Всеки кабел зарежда 3 тухли. Време за използване – 2.5 часа. Размер: 212 x 100 x
66mm.

СВЕТЕЩИ КАМЪЧЕТА

Светещите камъчета е комплект от 12 презареждащи се
светещи камъчета, които могат да се подреждат, сортират и търкалят. Особено подходящи за игра в сензорна
зона. Могат да светят в постоянен цвят или в режим на
последователна смяна на цветовете.
Камъчетата са три размера – 4 малки, 4 средни и 4 големи. Големите са с диаметър 15 см.
Зареждат, като се поставят на станция за зареждане. Зареждането отнема 4 часа и имат живот на батерията 10-12 часа.
Светещи тухли е комплект от 12 тухли, които при лек
удар светят в различни цветове. Децата могат да строят,
както и да подреждат редици в определена зависимост.
Време за зареждане – 3-4 часа. Комплектът включва 2
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СВЕТЕЩИ ТОПЧЕТА

Светещите топчета е комплект от 6 топчета – 2 по 2 еднакви с фигурална повърхност. Манипулирането с топчетата има успокояващо действие, което се дължи на светлината и допира.
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Сферите се зареждат с USB кабел. Време за зареждане:
3-4 часа. Време за използване: 4-5 часа.
При тупкане топчето светва. Всяка сфера има гумирано силиконово покритие за допълнително текстурно
сензорно въздействие.

СВЕТЕЩИ ЧИСЛА
Дървеният конструктор е комплект от 54 дървени фигури – ръбести и валчести тела. Различни форми – цилиндри, кубове, паралелепипеди, призми и други разнообразни форми.

СВЕТЕЩИ ЦИЛИНДРИ

Светещите цилиндри е комплект от 12 цилиндри, светещи в шест различни цвята. Цилиндрите светват при лек
удар. Размер: 212x33 мм. Време за зареждане: 3-4 часа.
Време за използване: 6-8 часа. Комплектът включва USB
кабел за зареждане.
Децата могат да ги използват самостоятелно или с други
сензорни ресурси към строителни зони, за математически занимания, да експериментират, да изследват, да сортират и да откриват последователност. С тях децата могат
да осветяват движенията си, когато танцуват..

Комплектът от естествен материал може да се използва в
комбинация с останалите продукти за построяване на
конструкции и създаване на истории. Включва дървена
кутия за съхранение.

Светещите числа е комплект от 10 светещи палки, върху
които са записани числата от 0 до 9. Комплектът е идеален за използване в сензорни помещения.
Палките светят в два цвята – четните числа в червено, а
нечетните – в синьо.
От едната страна са записани цифрите. От другата може
да се пише с маркер за бяла дъска.

ДЪРВЕН КОНСТРУКТОР

Образование и нови технологии ЕООД
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виване на фините двигателни умения и уменията за координация око-ръка.
Акрилните фигури са комплект от 42 фигури. Подходящи
за работа със светлинен панел. Активизират се светлинни
и тактилни възприятия на децата. Използват се затвърждаване на знания за фигури и форми, както и за поставяне на творчески и конструктивни задачи.

СВЕТЕЩ ПАНЕЛ
Светещият панел е тънък светлинен панел с функция за
промяна на цвета с 8 различни опции и 3 различни настройки за яркост. Размер А3.
Цветен акрилен пъзел. Комплект от 56 пъзел-части. Подходящи за работа със светлинен панел. Активизират се
светлинни тактилни възприятия на децата. Използват се
за творчески и конструктивни задачи. Подходящи за раз-

АКРИЛЕН ПЪЗЕЛ

Образование и нови технологии ЕООД
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АКРИЛНИ ФИГУРИ

БЛЕСТЯЩИ ФИГУРИ И ФОРМИ
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Блестящите фигури и форми е комплект от 56 цветни
блестящи фигури и форми. Големите фигури са с приблизителни размери 10см х 10см, а малките – 5см х 5см.
Подходящ за използване за формиране на математически компетентности, както и формиране на творческо и
конструктивно мислене.

СЕНЗОРНА СВЕТЛИНА

ФЕНЕРЧЕТА

Образование и нови технологии ЕООД
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Комплект сензорна светлина. Колекция с мек и успокояващ светлинен ефект. Включва: 4 бр. LED яйца, 2 бр. светлинни палки, 2 бр. бубен /дайре/, 1 бр. лампа с блясък, 1
бр. Торнадо лампа и 1 бр. калейдоскоп.
Фенерчета. Комплект от 12 бр. фенерчета в различни
цветове. Подходящ за основни светлинни експерименти.
Всяко фенерче изисква 2 х АА батерии. В комплекта са
включени батерии.
Блутут микрофон. Блутут микрофонът позволява запис и
възпроизвеждане на звук. Има вътрешна памет 128MB.
Чрез блутут връзка микрофонът може да се свърже с таблет/телефон или с блутут тон-колона. Има два режима на
блутут връзка. При единият се свързва с тон-колона. При
втория режим на блутут връзка микрофонът може да се
сдвои с външно устройство и там да се съхрани направения аудио-запис.
В долната част на микрофона има USB, чрез което направените записи се прехвърлят на компютър за допълнителна обработка. Има допълнителен слот за мини SD карта за допълнителна памет.
Има цветни светлини 4 RGB LEDS.
Зареждане през USB порт. Пълното зареждане изисква 23 часа. Осигурява работа за 2-3 часа.

BLUETOOTH МИКРОФОН
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Палатка. Палатката осигурява успокояващо, безопасно
сензорно пространство за деца, където могат да се отпуснат. В същото време палатката може да бъде използвана
и за работно място, където децата да изследват нови
неща.
Лесна е за разгъване и прибиране. Може да се използва
навсякъде.
Перфектно бюджетно решение за сензорна стая. Може
да се използва със светещи предмети и оборудване за
сензорна стимулация.
Предлага се в два цвята – бял и черен.

ПЯСЪЧНА ТАБЛА

Пясъчна табла. Таблата е изработена от пластмаса. Има
стойка, която може да се сглобява на различни височини.
За основа могат да се поставят различни табла, върху
които децата да подреждат тематични композиции. Страничният борд не позволява на пясъка да се разпилява. Тавата е с диаметър 94 см и дълбочина 6 см.

ПАЛАТКА – БЯЛА

ПАЛАТКА – ЧЕРНА

Образование и нови технологии ЕООД
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Сензорна пътека. Пътеката се състои от четири различни
дъги, които имат на повърхността отпечатък на слон, котка, патица и жаба. Всяка дъга има различна височина,
цвят и отпечатък. Целта е да се следва отпечатъка и да се
пази баланс. Изпъкналите повърхности позволяват на
децата да усетят своя център на тежестта и да се научат
да пазят баланс.
Слонска пътека (кафява) L66.4 × W36.7 × H17.2 cм
Котешка пътека (зелена) L112 × W26.3 × H12.7 cм
Патешка пътека (оранжева) L105 × W16.1 × H7.9 cм
Жабешка пътека (жълта) L97.6 × W6.6 × H4.2 cм
Отделните части са с различна дължина и височина. Могат да се прибират една под друга, за да заемат покомпактно място.
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очи, за да се разчита само на допир, без зрението.
Големите кръгове са с диаметър 35 см, а малките – с диаметър 8 см.
Сензорна пътека за усещания. Комплект гъвкави тактилни дискове, кодирани с различни фигури. Комплектът
включва 10 диска – 5 големи и 5 малки. По двойки малкият и големият диск са с еднаква релефна повърхност.
Подходящи са за запаметяване, откриване на съответствия, хвърляне, баланс и др.

СЕНЗОРНА ПЪТЕКА

Сензорна пътека – силиконови стъпки. Силиконовите
стъпки е комплект от 10 ярки цветни кръгове в два размера. Кръговете са два по два с еднакви тактилни повърхности. Децата могат да стъпват върху тях или да ги опипват. Трябва да открият двойките кръгове – малък и голям
– с еднаква повърхност. Към комплекта има и лента за

ПЪТЕКА ЗА УСЕЩАНИЯ

Речни камъни. Тактилната платформа „речни камъни“ е
комплект от 6 бр. пластмасови "речни камъка" в шест
цвята и два размера. Камъните са със стабилна основа,
която осигурява сцепление с пода и предотвратява подхлъзване. Наклонът затруднява запазването на баланс.
Подходящи са за трениране на баланс и координация.
Възможност за разнообразни игри и развиване на въображението на децата при самостоятелни игри или игри в
групи.

СИЛИКОНОВИ СТЪПКИ
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разнообразни игри самостоятелно и в групи.
Размерите на елементите са: 2 малки камъка L38 x W37 x
H8.5 cм; 2 средни L41 x 41 x 17 cм и 1 голям камък L43 x
W43 x H26 cм.
Големи камъни. Комплект от 6 бр. цветни стъпаловидни
камъни с различни размери, устойчиви основи и повърхности против хлъзгане. Подходящи за трениране на баланс и координация, развиване на усет към различни
повърхности. Възможност за разнообразни игри самостоятелно и в групи.
Елементите могат да се сглобяват за получаване на различни конфигурации. Могат да се използват и за сядане.
Размери: малък – W27хH8 см, среден – W35хH14 см и
голям – W40хH13 см.
В комплекта е включена и чанта за съхранение.

РЕЧНИ КАМЪНИ

Тактилни хълмове. Комплект от 5 бр. камъни в различни
цветове и различни височини. Проектирани с широка
основа и гумени крачета, които предотвратяват подхлъзване и преобръщане.
Подходящи за трениране на баланс и координация, развиване на усет към различни височини. Възможност за

ГОЛЕМИ КАМЪНИ

ТАКТИЛНИ ХЪЛМОВЕ
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Сензорно светлинно табло – "Включи – изключи"
Сензорно табло за развиване на моториката на децата.
Увлекателен ресурс, който може да се монтира на стена
или да се използва на пода или маса.
Всеки елемент изисква различно действие от децата, за
да светне светлина – натискане, превключване, завъртане, плъзгане и др.
Изисква 3 х ААА батерии за работа.
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ВКЛЮЧИ – ИЗКЛЮЧИ
Сензорно табло „Забавни животни“. Комплект от 3 манипулативни табла със забавен животински дизайн – мечка,
зебра и крава. Монтира се на стена.
Включва различни дейности, като движещи се зъбни колела, телени мъниста, пъзели и съвпадащи форми.
Размер на всяко табло: 55 см х 36 см х 3,5см.
Двустранно сензорно табло. На всяка страна има по 4
различни елемента, които се движат по различен начин.
Може да се постави на пода или върху маса.
Размери: 38x61x25см

ЗАБАВНИ ЖИВОТНИ
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ДВУСТРАННО ТАБЛО
Сетивен панел „Огледални цветя“. Има формата на цвете. Листата и центъра на цветето променят текстурата при
допир. Цветчетата на цветето са направени от огледала,
които отразяват детето докато рисува фигури по тактилните повърхности.
Панелът се монтира на стена.
Размери: 77 см x 55 см x 2,5 см
Предлага се в два цвята – червено и синьо.

ОГЛЕДАЛНИ ЦВЕТЯ
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STEM РЕСУРСИ
Формирането на интерес към точните науки следва да
стартира в ранна възраст.
Чрез дигиталните микроскопи децата могат да
изследват заобикалящия ги свят, като проучват тъкани,
почва, камъни, насекоми, растения и мн. др.
Изследваните обекти могат да бъдат заснети като
снимка или във видео формат. Микроскопът е
подходящ както за игра, така и за реализиране на
учебен процес за изучаване на природата и материали,
произведени от човека. Формира се интерес към
природни и инженерни науки.

РЪЧЕН МИКРОСКОП EASI-SCOPE
Комплект ръчни микроскопи. Съдържа 6 микроскопа
Easi-Scope в различни цветове.
Подходящ е за работа по проекти и поставяне на децата в
ролята на изследователи.

Ръчният безжичен микроскоп Easi-Scope е предназначен
за деца в предучилищна и начална училищна възраст.
Микроскопът увеличава до 43 пъти обекта и го визуализира на екрана на компютър/таблет/смарт-телефон.

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ EASI-SCOPE

Ръчният микроскоп Easi-Scope е предназначен за деца в
предучилищна и начална училищна възраст. Микроскопът увеличава до 43 пъти обекта и го визуализира на екрана на компютър/таблет. Микроскопът се свързва с компютъра чрез USB кабел. Разполага с LED светлина за осветяване на обекта отблизо. Софтуерът за заснемане на
снимки или видео на наблюдаваните обекти се инсталира от приложения в комплекта диск или се изтегля свободно от сайта на производителя.

Образование и нови технологии ЕООД
гр. Бургас
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Микроскопът работи безжично, като може да се свързва
с две устройства чрез WiFi връзка на разстояние до 10
метра. Зарежда се чрез свързване с USB кабел за компютър/лаптоп. Има светлинна индикация, която свети червено докато устройството се зарежда и в зелено, когато е
заредено и готово за използване.

Дигитален микроскоп Flex View. Има възможност да
увеличава от 60 до 250 пъти наблюдавания обект. Свързва се към компютър чрез USB връзка. Увеличените изображения могат да бъдат заснети с едно докосване. Устройството работи с приложен софтуер, който позволява
видеозапис и заснемане на снимки на наблюдаваните
обекти.
Микроскопът е снабден и с наблюдателна дъска, която от
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WI-FI МИКРОСКОП

ДИГИТАЛЕН МИКРОСКОП

Прилагането на STEM подход в образованието трябва да
постави децата и учениците в активна позиция.
Стимулира се проектна изследователска работа в и извън
рамките на класната стая.

WI-FI МИКРОСКОП

Чрез микроскопа децата/учениците могат да видя
„невидимото“. Целта е да се стимулира ученето чрез експеримент и задаването на въпроси.

Образование и нови технологии ЕООД
гр. Бургас
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ДИГИТАЛЕН МИКРОСКОП
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STEM КОНСТРУКТОРИ
STEM-конструкторите
предлагат
разнообразни
възможности
за
формиране
на
инженерни
конструкции – модели то различни сфери на
човешката дейност. Реализират се междупредметни
връзки. Развива се творческо мислене у децата.
Комплектите включват мотори, което позволява
създаването
на
задвижващи
се
механично
конструкции. Особено подходящи при оборудване на
STEM центрове в начална училищна възраст.

STEM ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ
STEM Възобновяема енергия
STEM комплектът за построяване на модели на източници на възобновяема енергия съдържа 583 части, включително слънчев двигател, за изграждане на девет различни напълно функциониращи копия на машини за алтернативна енергия.
Подходящ за прогимназиален и гимназиален курс (5-9
клас). Предвижда се работа за 6-12 ученици, работещи в
екипи.

STEM КОЛЕЛА, ОСИ И
НАКЛОНЕНИ РАВНИНИ
STEM Колела, оси и наклонени равнини.
STEM инженерен конструктор за формиране на знания по
механика – колела, оси, равнини. Учениците научават как
колелата и осите използват силата на триене, за да движат обектите. Научават как наклонена равнина може да
се използва за повдигане на тежки предмети, как една
разновидност на наклонената равнина – клинът – се използва във всекидневието. С конструкторът могат да се
изградят 14 работещи модела като платформа за изстрелване, врата с въртяща се дръжка, кладенец, стълби,
рампа и др. Комплектът предлага ясни указания за изграждане на моделите.
Образование и нови технологии ЕООД
гр. Бургас
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STEM съдържание: възобновяема енергия; слънчева, вятърна и хидроенергия; енергиен запас; генериране на
енергия; чиста енергия и др.
Опакован в пластмасова вана за многократна употреба за
бързо почистване и лесно съхранение
Конструирането с K'NEX поставя учениците в активна изследователска позиция.
Образователните комплекти K'NEX се предлагат с планове за уроци и ръководства за експерименти, написани от
преподаватели. Съдържат практически проекти (*на английски език).
Образователните комплекти K'NEX позволяват на учениците да създават копия на реални машини, за да придобият разбиране за принципите, които ги карат да работят.
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STEM Сгради и мостове.
STEM инженерен конструктор за изграждане на различни видове мостове и сгради. Учениците формират знания за архитектурен дизайн и как се осигурява издръжливост на голяма маса. Изучават силите и разбират как
инженерите ги контролират за функциониране на съответните конструкции. Чрез конструктора могат да бъдат
направени девет модела като къща, пирамида и различни видове мостове: греда, арка, въжен и висящ
мост. Предоставени са лесни за следване инструкции за
изграждане на всички модели онлайн или в книжка. Учениците правят активни експериментални дейности и се учат чрез практическо обучение.

STEM ТРАНСПОРТНИ
СРЕДСТВА
STEM Увеселително влакче

STEM СГРАДИ И

STEM конструкторът е инженерен комплект, включващ конструктивни елементи, с които може да се изграждат влакчета. Децата развиват умения за проучване, изследване и
експериментиране. Обсъждат и оценяват дизайнерски и
конструктивни принципи и решения в действие. Комплектът включва над 500 части и мотор с батерия, което позволява на едно дете или екип от две до три деца да изгради
работещо влакче. Всички K’NEX STEM конструктори имат
указания за учители/ученици. Целта е поставянето на ученика в активна изследователска позиция.

МОСТОВЕ
STEM Транспортни средства
STEM конструкторът е инженерен комплект, включващ
конструктивни елементи. Позволява изграждането на
транспортни средства. Комплектът се състои от 131 части, които могат да се свързват заедно. Могат да се построят до седем модела транспортни средства, които се
задвижват по различен начин – чрез двигателна сила,
верига, силата на вятъра или мотор.
Частите на K’NEX са пластмасови, изработени от висококачествен и здрав материал. Комплектът включва указания за конструиране. Формира се инженерно и творческо мислене. Учениците имат възможност да реализират
свои самостоятелни и оригинални проекти.
Образование и нови технологии ЕООД
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STEM УВЕСЕЛИТЕЛНО
ВЛАКЧЕ
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STEM Лостове и макари
STEM конструкторът е инженерен комплект, включващ
конструктивни елементи за изграждане на конструкции,
които функционират на базата на прости машини – лост
и макара.
Комплектът съдържа 139 части, от които учениците трябва да конструират везна, ръчна строителна количка и
платноходка. С помощта на този конструктор учителите
могат да насърчат въображението на децата и да развият техните знания за принципите на работа на простите
машини и критичното им мислене. С помощта на указанията към комплекта се формират и надграждат знания
за видове лостове, макари, сили, механика.

STEM СГРАДИ ОТ ТУХЛИ
STEM Въртящи се дискове и манивели
STEM инженерен конструктор за изграждане на работещи модели на риболовен кран, маслена помпа, движеща се фигура, подвижен мост, шевна машина и летящ
орел. Учениците лесно ще открият как се предава мощност с помощта на въртящи се дискове и манивели.
Приложената книжка предоставя подробни обяснения
на различните прилагани научни принципи и включва
иновативни експериментални дейности за практическо
обучение.

STEM ЛОСТОВЕ И
МАКАРИ
STEM Сгради от тухли
Конструктора за изграждане на сгради от тухли позволява на децата да изследват и развиват творческото си
мислене и да разгръщат творческите си заложби използвайки STEAM.
Комплектът включва карти с предизвикателства – зададени са задачи и се изисква намиране на конструктивно
решение. Конструирайки децата ще се сблъскат с вълнуващи предизвикателства, докато изследват концепциите
за физическа наука.

Комплектът включва 250 парчета, 4 топчета и 10 двустранни карти с предизвикателства. Най-дългата строителна част е с размери 15 см х 10,5 см.
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STEM ВЪРТЯЩИ СЕ
ДИСКОВЕ И МАНИВЕЛИ
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STEM РОБОТИКА
Роботиката навлиза все повече във всички сфери на
съвременния
живот.
Сложни
програмируеми
устройства има както във високотехнологични
производства, така и в домакинствата. Съвременният
човек ще се сблъсква все по-често с нуждата да знае да
управлява и програмира роботизирана техника.
От ранна възраст се развиват алгоритмично и
пространствено мислене. За целта особено ефективно
е използването на програмируеми играчки. Чрез
задаване на разнообразни мисии децата и учениците
се учат да кодират в игрова среда.

На предната страна на платката има шест входа, към
които може да се свържат предмети чрез щипки. Има
още 12 входа на гърба, шест за клавиши на клавиатурата
и шест за движение на мишката. Чрез комплекта могат
да се създават игри, говорещи постери, музикални проекти и много други.
Makey Makey може да се използва във всяка предметна
област, за да помогне на учениците да разберат нови
концепции чрез интерактивни, практически дейности.
Съдържание: 1x Makey Makey платка, 1x Mini-USB кабел,
1x Пакет алигаторни щипки и 1x Пакет кабели.

BBC MICRO:BIT V2KITRONIK STARTER KIT
MAKEY MAKEY CLASSIC
JOYLABZ
Makey Makey е образователен комплект, чрез който се
развива инженерно и алгоритмично мислене. Комплектът включва платка и комплект връзки-алигатори, чрез
които се създава затворена електрическа верига. Чрез
платката се симулира работа с клавиши и мишка. Могат
да се използват различни предмети, които свързани в
системата да се превърнат в клавиатура за творческо
интерактивно приложение. Платката може да бъда
програмирана и през средата Scratch и по този начин
чрез писане на код се управлява хардуер.
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BBC micro:bit Starter Pack е образователен пакет, чрез
който се формират дигитални компетентности и се провокира интерес към електрониката, програмирането и
инженерни решения. Стартовият комплект съдържа
всичко нужно за работа с micro:bit.
Съдържание на комплекта: 1 x BBC micro:bit V2.2 х AAA
батерии, 1 x поставка за батериите, 1M USB кабел, Торба за съхранение.
Размери: Дължина на платката: 52 мм. Ширина на платката: 42 мм. Височина на платката: 11,7 мм.
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Направете първите си стъпки във компютърната
физика с Kitronik Discovery Kit за micro:bit. Kitronik
Discovery Kit за micro:bit на BBC е ръководство за първи
стъпки на работа с micro:bit на BBC. Комплектът
съдържа пет експеримента, с постепенно повишаване
на трудността на задачите. За всеки експеримент има
пълно
разяснение
на
кода,
онагледена
е
електрическата схема, включено е описание на
процесите.

Ардуино комплект класна стая Комплектът съдържа 6
единични стартови комплекта. С всеки от тях оптимално
работят по двама ученици. Всеки комплект съдържа платка Arduino Uno, Breadboard, резистори, кондензатори,
бутони, светодиоди, задвижващи устройства и др. Към
комплекта има книга с описание на 15 проекта, чрез които се надграждат знания по физика. Формират се знания
по електроника.

Комплектът не включва micro: bit.

С един комплект могат да работят до 12 ученици.

Не е необходимо запояване.
Съдържание:
1 x преходник за свързване на BBC micro:bit.
1 х Малък прототип на свързваща платка.
2 x червен 10mm LED.
2 x жълт 10mm LED.
2 x зелен 10mm LED.
10 x 330Ω резистор.

1 x пиезоелементен зумер.
10 x мъжки към мъжки джъмперни проводници.
Включените експерименти са;
Верига за управление на LED.

АРДУИНО КОМПЛЕКТ

Звънец Jukebox.

КЛАСНА СТАЯ
Ардуино стартов комплект

Комплектът съдържа 4 единични стартови комплекта. С
всеки от тях оптимално работят по двама ученици. Всеки комплект съдържа платка Arduino Uno, Breadboard,
резистори, кондензатори, бутони, светодиоди, потенциометър, фототразистор, температурен сензор, серво
мотор, бъзер, кабели и батерии.
Има достъп до 10 урока, чрез които се надграждат знания за електричен ток.
С един комплект могат да работят до 8 ученици.

KITRONIK DISCOVERY
KIT ЗА MICRO:BIT
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Комплектът Физична лаборатория дава възможност за
провеждане на експерименти по физика за изследване
на сили, движение и проводимост.
Включени са сензори за светлина,
температура и магнитни полета.

движение,

Събраните данни се обработват с приложението
Google Science Journal.

АРДУИНО СТАРТОВ
КОМПЛЕКТ
Ардуино стартов комплект
Комплектът съдържа 4 единични стартови комплекта. С
всеки от тях оптимално работят по двама ученици. Всеки комплект съдържа платка Arduino Uno, Breadboard,
резистори, кондензатори, бутони, светодиоди, потенциометър, фототразистор, температурен сензор, серво
мотор, бъзер, кабели и батерии. Има достъп до 10 урока, чрез които се надграждат знания за електричен ток.
С един комплект могат да работят до 8 ученици.

РОБОТИЗИРАНА РЪКА

Роботизирана ръка
Напълно оперативна роботизирана ръка за сглобяване,
управлявана чрез платка Arduino Uno. Комплекта предоставя възможност да се сглоби по няколко различни
начина, като по този начин позволява изпълняване на
множество задачи.
С един комплект могат да работят 2-4 ученици.

ФИЗИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗПИТАНИЕ

КОМПЛЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА
БАЛАНСИРАНЕ
Модулна система за балансиране
Комплект от 10 части. Модулната система може да се
комбинира по различни начини и на различни
височини от 10 до 24 см, в зависимост от възрастовата
група и способностите на децата. Включва 5 бр.
пластмасови дъски и 5 бр. основи.

Писта за баланс
Балансираща писта състояща се от 20 части, с тактилни
ръбове за по-добро сцепление. Комплектът съдържа: 4
бр. ъглови части, 8 бр. прави и 8 бр. криви. Размер на
правите части е 49 см, а на извивките 40 см. Височина 7
см. Ширина 13,5 см.

Комплект за развитие на двигателни умения
Комплектът се състои от 56 части. Чрез използването му
се развиват двигателни умения, като пълзене, скачане,
катерене и много други. Използването на широк спектър от движения, децата ще развият баланс и координация, както и да използват различни групи мускули.
Създайте пътища за балансиране. Практикувайте координация на ръцете и очите и развивайте осъзнаване на
позицията на тялото. Има много ресурси за обикаляне,
насърчавайки всички деца да бъдат активни.
Съдържание на продукта: 1 x подов сърф, 1 x въртящ се
връх, 2 x шапка за клоуни, 1 х люлка, 24 x рингове, 10 x
тактилни дискове, 5 х речни камъни, 5 x хълмове, 1 х

ПИСТА ЗА БАЛАНС

река
Образование и нови технологии ЕООД
гр. Бургас

Тел: 0885164363

HTTPS://WWW.EDUNEWTECH.COM/

Каталог 2021-2022

ONT.BG
Образование и нови технологии
Прозрачен тунел „Зиг заг“
Тунелът може да се огъва в различни посоки, има мрежеста страна, през която децата могат да надничат. Подходящ за игри на открито и закрито. Изработен е от издръжлив водоустойчив найлон, с дължина 280 см и диаметър 46 см.

ПЛАСТМАСОВИ
БЛОКЧЕТА ЗА БАЛАНС
Пластмасови блокчета за баланс
Комплект от 6 бр. пластмасови стъпкови блокчета с различна дължина, свързани с въже. Дължината на въжето
може да се регулира. Различните варианти на подреждане подобряват баланса и координацията на децата.
Има възможност за добавяне на допълнителни елементи.

ЛАБИРИНТНА ДЪСКА ЗА
БАЛАНС

Дължина 50 см, ширина на основата 14 см.
Лабиритнта дъска за баланс
Лабиринтната
дъска
подобрява
баланса,
координацията и концентрацията. Децата могат да
придвижват топчето в лабиринта, използвайки ръцете
или краката си. Това е чудесен начин за развиване на
уменията за балансиране, чрез контрол на скоростта и
посоката на движение.
Максимално натоварване: 60 кг.
Съдържание на продукта:
Компоненти: дъска x 1, топка x 3
Материал: Полиетилен

ПРОЗРАЧЕН ТУНЕЛ
„ЗИГ ЗАГ“
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Височина: 6 см
Дължина: 54 см
Ширина: 40 см
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Катерушка „Планина“
С различни разположения на широките и тесните дъски
може да се създават различни комбинации, които позволяват на децата да развият умения за пълзене, катерене и
стъпване. Дъските са двустранни с различни тактилни
шарки от двете страни. Могат да се правят различни комбинации. Вдлъбнатините на широките и тесни дъски позволяват на децата да се катерят лесно и безопасно. Множеството дупки на триъгълните рамки позволяват на дъските да бъдат закрепени в различни позиции, с което да
се създадат различни нива и предизвикателства. Катерушката е изработена от полиетилен и полипропилен. Височина 56 см и дължина 100 см.

МОСТ ЗА КАТЕРЕНЕ
И ЛЮЛЕЕНЕ
Мост за катерене и люлеене
Децата могат не само да се изкачват по моста, но и да се
люлеят и пълзят под него. Подходящ е за развитие на
двигателни умения и съвместна игра. Мостът е по-тесен
отгоре и по-широк отдолу. Ширината на всяко стъпало
отговаря на пръстите на детето, което прави дейността
по катеренето по-предизвикателна. Крачетата на моста
са проектирани с текстура против хлъзгане. При люлеене
проектираните допълнителни опори функционират като
буфер за ограничаване на движението и предпазване от

БАЛАНСИРАЩА
ЧЕТИРИКОЛКА
Балансираща четириколка
Четириколката е с два балансиращи педала и един
чифт подвижни парапети. Колкото по-бързо натискате
педалите, толкова по-бързо се придвижвате напред.
Развийте баланс и координация по забавен,
предизвикателен начин.
Парапетите могат да бъдат премахнати, когато децата
са с много добри координационни умения и
способности.
Височина: 50 см

Дължина: 40,5 см

КАТЕРУШКА „ПЛАНИНА“

Ширина: 35 см
Максимално натоварване: 40 кг.
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Многоцветен парашут
Ярък и цветен парашут за деца. Стимулира активността
на децата чрез игри и физически дейности. Играта са
парашут помага за развитието на физическата активност, екипната работа и взаимодействие с останалите.
Развива силата, ловкостта, координацията и издържливостта. Могат да се играят много игри—възможностите
са безкрайни!

МНОГОЦВЕТЕН ПАРАШУТ
(ДИАМЕТЪР 6 М)

МНОГОЦВЕТЕН ПАРАШУТ
(ДИАМЕТЪР 1,75 М)

МНОГОЦВЕТЕН ПАРАШУТ
(ДИАМЕТЪР 9 М)

МНОГОЦВЕТЕН ПАРАШУТ
(ДИАМЕТЪР 3,50 М)
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Всеки парашут има дупка в центъра за забавни игри с
топка.
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