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

B

3+ j. 1 tot 2 kinderen 350 -delig

A. MEGAMOZAIEK
Doel: Naleggen van patronen, geconcentreerd werken en fijne
motoriek.
Grote mozaïektegels liggen makkelijk in de hand en worden in vrije
patronen of volgens de modelkaarten (art. RM8727) op het legbord
geplaatst. Tegels in 12 heldere kleuren.
Kenmerken: Vervaardigd in plastic.
Afmetingen: Mozaïeken: 2,3 x 2,3 cm.
Samenstelling: 1 legbord, 350 mozaïeken.

B. MEGAMOZAIEK OPDRACHTKAARTEN

RN8728 

RM8727 

(€ 28,64)

€ 34,65

C

Afmetingen: 16 x 16 cm.
Samenstelling: 6 dubbelzijdig geprinte kaarten met 3 soorten
opdrachten: spiegeloefeningen, vervolledigen en nabouwen.
Set van 6 (€ 5,74)

€ 6,95

D

2+ j. 1 tot 4 kinderen 96 -delig

4+ j.

C. HEXIE SNAPS

D. STEEKPARELS DESIGN

Deze plastic noppen schakelen zijdelings aan elkaar en vormen zo
een leuke tekening of vorm. Aan de hand van de opdrachtkaarten
wordt de opdracht gericht op kleur en vorm en patroonherkenning.
Afmetingen: Ø 6 cm. Kaarten: 15 x 10 cm.
Samenstelling: 96 plastic noppen en 20 modelkaarten.

Doel: Uitleggen van patronen, fijne motoriek en een kennismaking
met passen, tellen en meten.
De steekparels plaats je netjes in het legbord volgens de opgegeven
modelkaarten of naar eigen fantasie. Een eerste kennismaking met
passen, tellen en meten om zo de parels op de correcte positie te
plaatsen. Aan de achterzijde van het pinnenbord kan je het spel
‘dier erger je niet’ spelen.
Kenmerken: Vervaardigd in hout.
Afmetingen: L/b spelbord: 40 x 27 cm.
Samenstelling: Steekparels in 9 kleuren, 24 modelkaarten.
4 dobbelstenen. Verpakt in een houten opbergkist.

LG6920 

(€ 28,18)

€ 34,10

RK8725 

(€ 25,74)

€ 31,15

3+ j.

E. SCHAKELVLIEGTUIGEN

E

Een leuk materiaal om het leerproces rond constructie, sorteren en
volgorde te stimuleren. De plastic vliegtuigen klikken eenvoudig in
elkaar tot grote combinaties.
Kenmerken: Kleurrijk , stevig plastic.
Afmetingen: L/b vliegtuigen: 8 x 8,5 cm
Samenstelling: 30 plastic vliegtuigen in 6 heldere kleuren (blauw,
rood, groen, geel en paars). 1 instructiekaart.

LG8943 

536

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

Set van 30 (€ 26,03)

(€ exclusief)

€ 31,50

€ inclusief

