K L E I N B E W E GI N GS MAT E RI A A L
A

B

B. BEWEEG- EN
BALANCEERSET

3 dobbelstenen (kleur, aantal of beweging) geven aan wie welke
beweging maakt en hoeveel keer dan wel. Bv. ‘Iedereen op een geel
matje springt 3x op en neer’.
Afmeting: Ø matjes: 25 cm. Dobbelsteen: 12 x 12 cm.
Samenstelling: 25 cirkelmatjes, 3 opblaasbare dobbelstenen
en een activiteitengids (engelstalig).

Samenwerken is de sleutel tot
succes voor dit spel! Beweeg
samen met gecoördineerde
bewegingen het plaatje zonder
dat de bal valt.
Afmeting: Ø bal: 6 cm,
Ø plaat: 17 cm.
Samenstelling: 1 foam bal,
1 plaatje met 4 uiteinden.

GP5992 

MY7238 

4+ j. 25 kinderen

A. BLIJF FIT!

(€ 32,80)

€ 39,70

C

€ 20,60

D

C. RITMIEKDOEKEN

D. GEKLEURDE ELASTIEKEN

Ideaal voor ritmeoefeningen.
Kenmerken: Zeer lichte nylondoekjes.
Afmeting: 65 x 65 cm.
Samenstelling: In 10 geassorteerde felle kleuren.

EN2778 

(€ 17,02)

Doel: Bedoeld voor allerlei spring- en coördinatie- oefeningen.
Afmeting: Per elastiek 3 m.
Samenstelling: 8 elastieken van 2 x 4 kleuren.

Set van 10 doekjes ass. (€ 13,06)

€ 15,80

MG3180 

Set van 8 (€ 11,16)

€ 13,50

15 spellen rond lichaamsbesef
pp Werken rond het lichaamsschema.
pp Samenspelen.
pp Herkennen en benoemen van de lichaamsdelen.
pp Coördinatie van eigen beweging met anderen.
pp Detailperceptie van de lichaamsdelen.
pp Expressie door mime.

E

4+ j.

E. 15
LICHAAMS
SPELLEN

pp Speeltapijt van soepel plastic.
pp Dobbelsteen met transparante
insteekhoezen.
pp Pedagogische handleiding.
pp 54 opdrachtkaarten.

(€ exclusief)

€ inclusief

Doel:
Dit zeer ludieke materiaal is gericht op de ontwikkeling en de beheersing van het lichaam,
de varianten daarvan zijn gericht op de herkenning van de lichaamsdelen, de ontspanning,
de coördinatie, het motorisch geheugen en de lichaamsexpressie.
Via deze spellen komt het kind ook tot communiceren met anderen om zo samen het
maximale aantal punten te bereiken.
Kenmerken: 15 spellen met toenemende moeilijkheidsgraad.
Afmeting: Tapijt: 140 x 210 cm.
Samenstelling: De linnen zak omvat: 1 speeltapijt, 1 dobbelsteen met transparante
insteekhoezen, 48 opdrachtkaarten, 6 blanco kaarten, 18 pionnetjes en 1 handleiding.

VL3558 

(€ 103,26)

€ 124,95

MOT OR IEK EN B EWEG EN 2 T OT 12 J A AR

367

