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Czy woda rozszczepi światło?
     Czy woda łamie i przesuwa przedmioty?
      Czy woda chowa i przesuwa przedmioty?
     Zamiana miejsc.
    Zamiana miejsc, część 2, czyli jak zanurzyć papier w wodzie i nie zamoczyć go.
        Wszechobecna woda, którą nie zawsze widzimy.
          Czy woda ma budowę cząsteczkową?
           Co znika w wodzie?
         Co znika w wodzie? Część 2
      Jeśli rozpuszcza się w wodzie, to w innym płynie też?
     Razem więcej czy mniej?
    Dlaczego lód nie tonie?
     Czy woda ma zawsze taką samą objętość?
      Czy woda ma zawsze taką samą objętość? Część 2
        Czy woda wszędzie schładza się tak samo?
     Czy stopiona kra podniesie poziom wody w zbiorniku wodnym?
    Dlaczego posypujemy drogi solą w zimie?
     Co żyje w wodzie?
      Woda jest niezbędna do życia zwierzętom i roślinom.
         Czy rośliny lubią każdą wodę?
        Gęstość wody a prądy morskie.
      Dlaczego kropla wody nie rozlewa się?
     Dlaczego kropla wody nie rozlewa się? Część 2
        Czy można „chodzić” po wodzie?
      Czy można „leżeć” na wodzie?
         Czy kropla wody powiększa?
        Ciśnienie wody – zawsze jednakowe?
      Wszędobylska woda – naczynia połączone.
     Wszędobylska woda – kapilary.
      Wszędobylska woda – wędrówka wody.
        Co odkrył Archimedes?
         Dlaczego jedne ciała toną w wodzie a drugie nie, choć ważą tyle samo?
          Dlaczego jedne ciała toną w wodzie a drugie nie, choć ważą tyle samo? Część 2
               Przyciągamy i wyginamy strumień wody.
            Dlaczego badamy odczyn pH wody?

SPIS  EKSPERYMENTÓW:

https://www.jangar.pl/
https://www.jangar.pl/badanie-wody/3154-eksperymenty-z-woda-wlasnosci-i-ciekawostki-zestaw-doswiadczalny-z-wyposazeniem-laboratoryjnym.html
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z trzema wymiennymi tłami
Studnia artezyjska

Poziom wody
w gruncie

DZIAŁAJĄCY
MODEL-MAKIETA

SYMULACJA

https://www.jangar.pl/57-badanie-wody
https://www.jangar.pl/badanie-wody/6768-studnia-artezyjska.html
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OCZYSZCZANIE,  FILTROWANIE

BAD000289 BAD000231

BAD000309
BAD000347

BAD000375

BAD000290

Zanieczyszczenie wody i gleby olejami

Separacja oleju 
z wody

Model edukacyjny

Woda:
filtrowanie

oczyszczanie
uzdatnianie

Zestaw pojemników do próbek
w nosidle Przyrząd do określania

mętności wody
z mini krążkiem Sechiego

Zestaw do przesączania i filtrowania
na statywie

Zestaw edukacyjny
Woda - filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie

https://www.jangar.pl/
https://www.jangar.pl/badanie-gleby/6541-gleba-i-woda-wplyw-warunkow-srodowiskowych-i-zanieczyszczen-na-glebe-wode-oraz-rozwoj-roslin.html
https://www.jangar.pl/zestawy-doswiadczalne/2794-model-edukacyjny-woda-filtrowanie-oczyszczanie-uzdatnianie.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/3130-zestaw-pojemnikow-do-probek-w-nosidle.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/3318-przyrzad-do-okreslania-metnosci-wody-z-mini-krazkiem-secchiego.html
https://www.jangar.pl/zestawy-doswiadczalne/2795-zestaw-edukacyjny-woda-filtrowanie-oczyszczanie-uzdatnianie.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/425-zestaw-do-przesaczania-i-filtrowania-na-statywie.html


Czy powietrze jest ciałem?.
Powietrze może wypierać wodę.

Sprężanie i rozprężanie gazów.
Zasada działania U-rurki: manometru cieczowego.

Podgrzewanie i ochładzanie gazów.
Ciśnienie hydrostatyczne.

Woda "do góry nogami".
Powietrze kontra woda.

Kolumna wody.
Działanie podciśnienia (przyssawka).

Ciśnienie pneumatyczne.
Energia wiatru.

Odrzutowy wózek.
Zasada działania poduszki powietrznej.

Czy woda jest ciałem?
Woda może wypierać powietrze.
Woda kontra powietrze.
Powierzchnia cieczy.
Naczynia połączone.
Woda potrafi się wspinać.
Wzrost ciśnienia w cieczach.
Zasada działania podnośnika hydraulicznego.
Poziomica (Libella).
Lewar hydrauliczny (rurociąg).
Zasada działania pipety.
Pływający metal.
Siła strumienia wody.
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MECHANIKA

FIZ000873

FIZYKA
EKSPERYMENTY UCZNIOWSKIE
SERIA

EKSPERYMENTY

ZWIĄZANE  Z  WODĄ
FIZYCZNA NATURA WODY 

BOXY EDUKACYJNE
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https://www.jangar.pl/seria-eksperymenty-uczniowskie-fizyka/6449-eksperymenty-uczniowskie-fizyka-zestaw-6-mechanika-plynow-i-gazow-p-box.html
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SPR000717
Nauczycielski zestaw szkła

SPR000719

Zestaw 132 elementów szkła
i wyposażenia laboratoryjnego

BAD000245
Czarno-biały krążek Secchi’ego

BAD000337
Szkolny zestaw do analizy wody z czerpaczem

BAD000310

Szkolny zestaw do analizy wody
VISOCOLOR - ECO

BIO000927

Mikroskop cyfrowy
Q-SCOPE 8.0 MP
na stojaku

BAD000313
Biały krążek 
Secchi’ego, duży, z linką 

https://www.jangar.pl/
https://www.jangar.pl/sprzet-i-szklo-laboratoryjne/6307-nauczycielski-zestaw-szkla.html
https://www.jangar.pl/kamery-mikroskopowe-mikroskopy-cyfrowe/6334-mikroskop-cyfrowy-q-scope-80-mp-na-stojaku.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/3132-bialy-krazek-secchiego-duzy-z-linka.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/3160-visocolor-eco-szkolny-zestaw-do-analizy-wody.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/2159-czarno-biay-krek-secchiego.html
https://www.jangar.pl/sprzet-i-szklo-laboratoryjne/6305-zestaw-132-elementow-szkla-i-wyposazenia-laboratoryjnego.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/3218-visocolor-eco-szkolny-zestaw-do-analizy-wody.html
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BAD000062
Zlewka - czerpak
z zaciskiem

BAD000160
Pakiet do badania zawartości tlenu

rozpuszczonego w wodzie
BAD000061
Zacisk uniwersalny

BAD000079
Konduktometr kieszonkowy

BAD000069
Drążek teleskopowy, 
(B) 150 - 385 cm

BAD000084 Skrobak dna

BAD000059 Sito druciane

BAD000055 Sieć planktonowa, podstawowa (W65)

BAD000060Sieć workowa z dnem sitowym

https://www.jangar.pl/
https://www.jangar.pl/badanie-wody/380-sito-druciane-4.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/386-siec-planktonowa-podstawowa-w-65-3.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/383-siec-workowa-z-dnem-sitowym-3.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/382-skrobak-dna-3.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/363-konduktometr-kieszonkowy-3-4.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/388-drazek-teleskopowy-b-150-385-cm-4.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/378-zlewka-czerpak-z-zaciskiem-4.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/361-pakiet-do-badania-zawartosci-tlenu-rozpuszczonego-w-wodzie-2.html
https://www.jangar.pl/badanie-wody/379-zacisk-uniwersalny-3.html
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BIOLOGIA

EKOLOGIA

CHEMIA

GEOGRAFIA

FIZYKA
TECHNIKA
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