C O N S T RUCTIE

De kleine architect vriendjesset

De kleine architect wereldset

Bouwplannen
met blokken op
ware grootte

B
4+ j. 2-8 kinderen 630 -delig

A

A. BOUW JE VRIENDEN

Bouw vrolijke vriendjes met deze bouwstenen. 12 opdrachtkaarten
met aan de ene zijde de gevraagde stenen, aan de andere zijde het
voorgestelde model. De bouwstenen in 12 vrolijke kleuren passen
mooi op elkaar en vormen een stevig geheel.
Kenmerken: Gemaakt van stevig, onbreekbaar plastic en voorzien
van oogjes en monden.
Afmetingen: Blokjes l/b/h: 2,5 x 1 x 1,5 cm. Opdrachtkaarten 17 x 14 cm.
Samenstelling: 630 bouwstenen, 12 dubbelzijdige kaarten, verpakt
in een stevige opbergdoos.

LJ8078 

B. STEDENBOUW
Complete set met een assortiment van alle jonge bouwers
accessoires: bouwblokken, gezichten, speciale blokken, ramen en
deuren, ... De ultieme set voor onbegrensd bouwplezier vol fantasie!
Afmetingen: Blokjes l/b/h: 2,5 x 1 x 1,5 cm.
Dubbelzijdige opgavekaarten: 17 x 14 cm.
Samenstelling: Ruim assortiment aan blokken en accessoires,
ook 24 wielen. Met 26 ideeënkaarten verpakt in een plastic kist.

€ 107,05

LK8079 

C

De kleine architect instap

(€ 88,47)

Modelkaarten met hoge
educatieve waarde!

4+ j. 2 tot 8 kinderen 950 -delig

(€ 139,05)

€ 168,25

3+ j. 2 tot 8 kinderen 600 -delig

Op ware grootte
van de blokken
Voorzijde met model

Achterzijde: tellen, ordenen en dan bouwen!

D

C. JONGE BOUWER
Veelzijdig materiaal rond ruimtelijk inzicht, hoeveelheden en
constructie. Dubbelzijdige opdrachtkaarten, op plastic gedrukt,
tonen aan de voorzijde een bouwmodel op ware grootte van
de plastic bouwelementen. Zo kan het bouwresultaat op de
1/1 afbeelding worden gelegd. Op de keerzijde ziet het kind,
in een duidelijke structuur, hoeveel blokjes van elke kleur en
van elke soort moeten genomen worden. Meteen een tel- en
sorteeractiviteit. Oplopende moeilijkheidsgraad van opgaven in 2D.
Kenmerken: De bouwstenen passen heel vlot in elkaar. Gemaakt van
stevig, onbreekbaar plastic in verschillende kleuren.
Afmetingen: Blokjes l/b/h 2,5 x 1 x 1,5 cm.
Plastic modelkaarten 17 x 14 cm.
Samenstelling: 600 bouwblokken, 12 dubbelzijdige modelkaarten in
kleur gedrukt op plastic, verpakt in stevige plastic kist met deksel.

AH1872 

(€ 66,41)

€ 80,35

De kleine architect vervolg
4+ j. 2 tot 8 kinderen 900 -delig

D. BOUW EEN BEELD
Een stapje hoger met deze mozaïek- en constructieset.
Met hetzelfde type blokjes van ref. AH1872 worden nu hele
mozaïekbeelden gemaakt. De (plastic!) opdrachtkaarten tonen aan
de ene zijde het aantal bouwstenen per soort en aan de andere zijde
het model in kleur. Zowel tellen (tot 30), sorteren als bouwen met
ruimtelijk inzicht komen aan bod. Met een mooi bouwresultaat als
beloning.
Kenmerken: Gemaakt van stevig, onbreekbaar plastic in
verschillende kleuren. Deur- en raamelementen bijgevoegd.
Afmetingen: Blokjes l/b/h: 2,5 x 1 x 1,5 cm.
Dubbelzijdige opgavekaarten: 17 x 14 cm.
Samenstelling: 900 bouwblokken, 12 gelamineerde opgavekaarten,
verpakt in plastic kist met deksel.

AA1867 
Voorzijde: beeld

514

(€ 88,47)

€ 107,05

Achterzijde: analyse

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

(€ exclusief)

€ inclusief

