F I JN E M O TO RIE K EN SC HR IJ VEN
A

B

60 opdrachten!
3+ j. 200 -delig
3+ j. 1 tot 4 kinderen

B. GEOSTIX JUNIOR

A. GEOBORD DESIGN
Met kleurrijke elastieken worden geometrische figuren gevormd
die zichtbaar zijn op de opdrachtkaart. De elastieken spannen
eenvoudig rond de pinnen op het werkbord.
Afmetingen: werkbord: 23 x 23 cm.
Samenstelling: 20 opdrachtkaarten in kleur, 4 werkborden en
90 elastieken in verschillende kleuren.

Doel: Fijne motoriek, kleur- en patroonherkenning.
Flexibele plastic elementen buigen en klikken eenvoudig samen.
Aan de hand van de opdrachtkaarten worden leuke figuren
gevormd.
Afmetingen: variërend van 2,5 tot 15 cm.
Samenstelling: 200 plastic elementen, 30 dubbelzijdige
opdrachtkaarten in kleur.

AR5920 

VV8477 

(€ 45,41)

€ 54,95

(€ 21,82)

€ 26,40

D
C

3+ j. 104 -delig

D. BLOEMPERKJE

Doel: Fijne motoriek en concentratie.
Jonge kinderen beleven veel plezier aan het stapelen, sorteren en
combineren van deze figuurtjes. Connectoren in handen en voeten
zorgen voor stabiliteit.
Afmetingen: 7,5 cm hoog.
Samenstelling: 32 figuurtjes in 4 verschillende kleuren.

Doel: Oefent de fijne motoriek.
Plant een veld vol bloemen door de stengels te combineren met
kleurrijke bloemblaadjes! Het afstemmen van de kleuren tussen
stengels en bloemen is een extra uitdaging. De onderdelen passen
gemakkelijk in elkaar.
Kenmerken: Vervaardigd in stevig, kleurrijk plastic, zonder kleine
onderdelen.
Samenstelling: 4 grondplaten, 50 stengels en 50 bloemen in
6 verschillende kleuren.

FF9724 

RJ8724 

3+ j.

C. BUDDY BOUWERS

Set van 32 (€ 19,67)

€ 23,80

(€ 33,02)

€ 39,95

E

4+ j.

E. INSTEEKMOZAIEK
Doel: Bevordert de fijne motoriek, kleurherkenning, visuele
waarneming en fantasie.
Met steekpareltjes vervolledigen kinderen de kleurrijke
werkkaarten.
Samenstelling: 10 werkkaarten. 675 plastic steekparels in
9 kleuren. Valiesje om alles in op te bergen.

GT4249 

532

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

(€ 34,01)

(€ exclusief)

€ 41,15

€ inclusief

