W I SKUND IGE INITIATIE EN LOG ISC H DE N K E N
A

1,5+ j. 32-delig

A. JUMBO CIRCUS
Bouwen, balanceren, passen en meten: dit spel
biedt vele mogelijkheden voor jonge kinderen.
Stapel de olifanten met of zonder plankjes op
elkaar tot een grote toren, zoek het evenwicht of
pas de juiste olifanten in elkaar. De gemakkelijk
hanteerbare onderdelen zijn aangenaam
en nodigen kinderen uit om zelfstandig
aan de slag te gaan.
Kenmerken: Vervaardigd uit plastic.
Afmeting: Olifant: 4 cm, 8 cm of 16 cm lang,
2,5 cm dik. L/b/d plank: 28 x 4 x 0,8 cm.
Samenstelling: 28 olifanten, 4 planken.

KG4880 

(€ 81,69)

€ 98,85

4+ j. 2 kinderen

B. ATELIER TELLEN BASIS
COMPLEET

B

Doel: Met dit atelier wordt op een zeer volledige
wijze gewerkt rond tellen, vergelijken, associëren,
ordenen, oplossen. Getallen van 1 tot 5 te
herkennen, te vergelijken enz.
Door eerst met concrete houten figuurtjes te
werken, nadien met abstractere schijfjes, gaan
kinderen er in slagen om verzamelingen te maken.
Samenstelling: 2 plastic teldozen (27 x 12 cm),
36 opdrachtkaarten (25,5 x 8,5 cm),
40 houten figuurtjes (4,5 x 5,5 cm),
43 ronde plastic schijfjes en handleiding.

XX4160 
40 houten figuren

36 opdrachtkaarten

(€ 44,09)

€ 53,35

4+ j. 2 kinderen

ATELIER TELLEN UITBREIDING
Samenstelling: 2 sorteerdozen, 18 houten
figuurtjes (5 olifanten, 4 pinguïns, 4 tijgers
en 5 beren) en 35 plastic schijfjes.

C

XY4161 

(€ 24,75)

€ 29,95

3+ j.

C. CIRKELTIJD
Activiteitenmat met verschillende
spelmogelijkheden voor de hele groep.
5 dobbelstenen bepalen kleur, vorm en getal
waar kinderen naar op zoek gaan.
Stimuleert samenwerking, kleur- en
vormherkenning en motoriek.
Kenmerken: Lichte, afwasbare vinyl mat.
Opblaasbare dobbelstenen.
Afmeting: Ø mat 122 cm.
Samenstelling: 1 grote mat, 5 opblaasbare
dobbelstenen, 5 pittenzakjes en handleiding.

PL6975 

634

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

(€ 43,96)

(€ exclusief)

€ 53,00

€ inclusief

