C O N S T RUC T I E
A
B

NIEUW 2+ j. 90 -delig
NIEUW 2+ j. 480 -delig

B. DUPLO DIERENWERELD

A. DUPLO XL WERELD
Deze set is ideaal voor kinderen die hun creativiteit willen
verkennen met het bouwen van allerlei soorten landschappen en
modellen. De set omvat 10 dubbelzijdige inspiratiekaarten met
20 bouwmodellen.
Kenmerken: Leerwaarden: Expressieve taal ontwikkelen.
In groepen samenwerken. Ideeën formuleren en communiceren.
Fantasie en verbeeldingskracht gebruiken.
Samenstelling: De set omvat elementen van de stad, de boerderij
en een grote variatie aan algemene bouwblokken.

Kinderen leren met deze set iets over hoe dieren leven en kunnen
zelf geschikte milieus en verblijfplaatsen voor de dieren ontwerpen.
Kijk uit voor de krokodil, zijn bek gaat open en toe.
Kenmerken: Leerwaarden: Leefomgevingen van dieren
onderzoeken. Dieren in groepsverband - moeder en jong.
Sorteren en categoriseren. Levenscycli en voedingsketens.
Samenstelling: Set omvat zowel wilde dieren, boerderijdieren
als huisdieren. 40 dieren en 50 accessoires. 4 dubbelzijdige
inspiratiekaarten met 8 leefomgevingen: savanne, bos, onder
water, ...

MV3468 

MT3467 

(€ 214,01)

€ 258,95

C

(€ 116,94)

€ 141,50

Set van 6
D

NIEUW 3+ j. 150 -delig

C. DUPLO BUIZENCONSTRUCTIE
Lego DUPLO kwaliteitsvolle buiselementen, stenen en bouwplaten.
Fascinerend om te zien hoe de bal door de gemaakte constructie
rolt. Met grappige ogen komen deze figuren tot leven!
Kenmerken: Met deze indrukwekkende set leren kinderen omlopen
te ontwerpen: fantasie, plannen en bouwen tot testen.
Samenstelling: 6 kaarten met 6 te bouwen modellen.
Op de achterzijde staan de nodige elementen opgelijst.

MY3470 
(€ exclusief)

(€ 121,98)

€ inclusief

€ 147,60

Nieuw

D. LEGO OPBERGOPLOSSING
De opbergdozen hebben transparante deksels en kunnen worden
opgestapeld. Voorzien van afvoergaatjes in de bodem zodat ze
gebruikt kunnen worden om Lego stenen in te wassen.
Afmetingen: L/b/h: 44 x 32 x 54 cm.

TG3526 

Set van 6 (€ 106,41)

€ 128,75
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