R U I M T ELIJK INZ IC HT 2 TOT 6 J A A R

A
44 cm

B

Magnetisch!
4+ j.
4+ j.

A. KLEURRIJKE SUDOKU
Kleurrijk vouwbord met 20 sudoku opgaven aan de linkerzijde.
Plaats de magnetische, gekleurde insecten zoals opgegeven in het
centrale werkdeel en vul aan volgens de gekende sudoku regels:
plaats de insecten zodanig dat elke soort 1x voorkomt in elke rij en
1x in elke kolom.
Kenmerken: Magnetisch!
Afmeting: Spelbord 22 x 44 cm.

B. DWAALWEG

FF1332 

FE1331 

Per stuk (€ 8,18)

€ 9,90

C

Kinderen bouwen een doolhof aan de hand van de opdrachtkaarten
of volgens eigen inzicht. Vervolgens worden de balletjes over het
gebouwde parcours gebalanceerd.
Kenmerken: De elementen klikken eenvoudig op het bord.
Samenstelling: 11 plastic elementen, 1 bord, 6 ballen,
6 opdrachtkaarten.
(€ 13,14)

€ 15,90

D

4 cm

Dubbelzijdige blokken:
motieven en kralen

gewicht op
het einde
gewicht in
het midden

8,5 cm

zonder
gewicht

3+ j.

C. KLIMAPEN
Een stapelspel waarbij de blokken verschillende gewichten
hebben. Door de blokken correct te plaatsen kunnen bijzondere
constructies opgezet worden. Belangrijk is om de gewichten juist
te gebruiken in de stapel.
Kenmerken: Blokken met of zonder gewichten. Gewichten in het
midden of op het einde van de blokken.
Afmeting: Blokken zijn 8,5 cm lang. Aapjes 4 cm hoog.
Samenstelling: 12 blokken en 6 aapjes. Boekje met 30 opdrachten.

VF8755 

602

O N TW IKKE LIN G 2 T O T 6 JA A R

(€ 16,49)

€ 19,95

2+ j.

D. EDELSTENEN TEGELS
De parelblokken worden in juiste volgorde in het raster geschoven
om zo het patroon van de opdrachtkaart te bekomen. Aan de andere
zijde is een controletekening.
Kenmerken: Houten materialen en gelamineerde opdrachtkaarten.
Samenstelling: Statief met houten schuifblokken
en dubbelzijdige kaarten.

LJ5477 

(€ 23,14)

(€ exclusief)

€ 28,00

€ inclusief

