F I JN E MO T O R I E K E N S C HRI J V E N
Met echt werkende schroevendraaier
op batterijen!
Onder het transparante werkbord
worden modelkaarten geplaatst

A

2-4 j. 1 of meer kinderen

A. SCHROEVENATELIER TRANSPARANT
Doel: Belangrijke aspecten zoals vorm, kleur en motoriek komen hierbij aan bod.
Kinderen vinden het erg leuk om met het schroevenatelier aan de slag te gaan: kies de
juiste bits, een aantal bouten en schroeven en volg één van de voorgestelde ontwerpen.
De schroevendraaier werkt echt (3 AA batterijen, niet inbegrepen).
Kenmerken: Kies de juiste bits, een aantal bouten en schroeven en volg één van de
voorgestelde ontwerpen.
Afmetingen: Werkbord l/b/h: 28,5 x 28,5 x 4,5 cm. Schroevendraaier l/b/h: 12,5 x 4 x 12,5 cm.
Vijzen: 5 cm lang en Ø 2 cm.
Samenstelling: 10 voorbeeldkaarten (20 afbeeldingen, 9 patronen, 1 eigen ontwerpkaart),
120 bouten en schroeven, 3 boorkopjes (bits), 1 schroevendraaier.

HH1657 

(€ 42,48)

€ 51,40

EXTRA SCHROEVENDRAAIER
Extra schroevendraaier geschikt voor
schroevenatelier (Ref. HH1657 en GR4248).

AC6203 

Per stuk (€ 13,93)

€ 16,85

3+ j.

B. INITIATIESET SCHROEVENDRAAIEN KLASVERPAKKING

B

Doel: Stimuleert de fijne motoriek,
het inzicht, de kleurherkenning, het tellen
en de creativiteit.
Deze set is zeker en vast een succes
in de klas, zowel voor de meisjes als de
jongens. De elektrische schroevendraaier
werkt op 3 AA batterijen (batterijen niet
inbegrepen). Zoek de juiste schroefkop,
kies de juiste bouten en probeer de
voorbeelden op de werkkaarten na te
bootsen of verras de anderen met een
eigen ontwerp.
Kenmerken: Met deze klasverpakking
kunnen minstens 4 kinderen gelijktijdig
aan de slag.
Afmetingen: Borden: 30 x 30 x 5 cm.
Samenstelling: 4 werkborden,
4 elektrische schroevendraaiers,
3 manuele schroevendraaiers,
10 voorbeeldkaarten (20 afbeeldingen),
400 bouten in verschillende kleuren,
1 moersleutel, 12 verwisselbare
schroefkopjes. In handige opbergbox met
afsluitdeksel.

GR4248 
(€ exclusief)

(€ 131,94)

€ inclusief

€ 159,65
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