L I C H A AM E N Z I N T U I G E N

6 grote verhaalplaten

A

2+ j. 1 tot 6 kinderen

A. SITUATIE GELUIDENLOTTO

TY8751 

(€ 42,64)

23 cm

Doel: Luisteren en benoemen. Observeren en herkennen.
De vereenvoudigde geluiden en prenten maken dit luister- en
taalmateriaal uitstekend geschikt voor jonge kinderen vanaf 2 jaar.
30 geluiden op de CD stemmen overeen met de afgebeelde scènes.
De verhaalplaten tonen: de keuken, bad-, slaap- en eetkamer,
het park en op straat.
Afmeting: Platen: 33 x 22,7 cm.
Samenstelling: 6 gelamineerde vertelplaten, 30 plastic jetons,
1 CD van 32 minuten en handleiding.

33 cm

€ 51,60

B
C

2+ j.
2-6 j. 2 tot 4 kinderen

C. GELUIDENBLOKJES EDELSTENEN

B. VOELZAKJES
Een leuke voelset waardoor kinderen kennis maken met allerlei
oppervlakken. Van geribbeld tot glad, van ruw tot zacht, ...
Deze voelzakjes passen perfect in een kinderhand en nodigen uit tot
voelen, erover babbelen en ermee spelen. Zoek dezelfde patronen.
Afmeting: Gemiddelde voelzakje: 5 x 6 cm.
Samenstelling: 20 reeksen van 10 voelzakjes en 1 opbergzakje.

Doel: Herkennen van overeenstemmende geluiden,
aandacht en concentratie.
De 12 blokken zijn verdeeld in 6 paren met elk een specifiek geluid.
Kinderen trachten de juiste geluiden bij elkaar te zoeken.
Kenmerken: Houten blokken voorzien van een gekleurd steentje.
Afmeting: Lxbxh: 4,5 x 4,5 x 4,5 cm.
Samenstelling: 12 blokken, verpakt in een linnen zakje.

GX1372 

MP8100 

(€ 22,64)

€ 27,40

(€ 30,12)

€ 36,45

D
nieuw 2-6 j. 2 tot 4 kinderen

D. TACTIELE SCHIJVEN
Een uitnodigend spel om de tastzin van
handen en voeten te bevorderen.
Kenmerken: De schijven zijn gemaakt
van aangenaam aanvoelend rubber.
Elke structuur komt zowel voor op de
grote voetschijf als de kleine handschijf.
Samenstelling: De set bevat 5 grote
schijven (Ø 25 cm), 5 kleine schijven
(Ø 11 cm), een blinddoek en een opbergzak.

JA4270 

(€ exclusief)

(€ 60,33)

€ inclusief

€ 73,00
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