F I JN E MO T O R I E K E N S C HRI J V E N
A

B

2+ j. 4 kinderen 76 -delig
3+ j. 1 tot 4 kinderen

A. GIRASOL
De stervormen worden op de roosterborden vastgepind en met
elkaar verbonden. Via hendeltjes op enkele sterren, komt het hele
radarwerk in beweging. Meerdere legborden kunnen ook aan elkaar
vastgehecht worden. Een eenvoudige constructieopdracht met
snel een snel ‘bewegend’ resultaat!
Kenmerken: Vervaardigd in plastic.
Afmetingen: Roosterbord: l/b 18 x 25 cm. Elementen Ø 8 cm.
Samenstelling: 72 stervormen, 4 legborden en een voorbeeldboekje.

B. OP DOORTOCHT

EV4805 

JE8907 

(€ 28,35)

€ 34,30

Spelbord waarbij kinderen het voertuig met een balletje zo ver
mogelijk op het parcours brengen. Probeer de weg te volgen zonder
het balletje kwijt te raken in één van de gaten.
Kenmerken: Kinderen kunnen per 2 samenwerken door elk 1 touwtje
te manipuleren. Onderin een textiel vangnetje om het balletje op te
vangen.
Afmetingen: L/b/h: 25 x 17 x 34 cm.

C

Per stuk (€ 25,17)

€ 30,45

E
D

Opdrachtkaarten

Werkbordjes

2-6 j. 1 of meer kinderen

C. MAGNETISCHE ONTWERPER
Doel: Een boeiende manier om via het opbouwen van patronen of
tekeningen de oog-handcoördinatie te trainen.
De kleurige metalen schijfjes bevinden zich tussen het patroonbord
en een stevige plastic beschermplaat. Met een magnetische pen
kunnen de kleurige metalen schijfjes één voor één worden opgetild
en op het patroonbord gelegd worden.
Kenmerken: Schijfjes kunnen niet verloren gaan.
Afmetingen: Patroonbord: 30 x 30 cm.

YN3305 

(€ 39,63)

€ 47,95

2-6 j.

D. MAGNETISCHE ONTWERPER PATROONKAARTEN
Afmetingen: 20 x 27,5 cm.
Samenstelling: 15 patroonkaarten

YP3306 
(€ exclusief)

(€ 14,00)

€ inclusief

€ 16,95

4+ j. 3 kinderen

E. AXIMO
Doel: Fijne motoriek, kleur- en vormherkenning.
Aan de hand van de opdrachtkaarten worden de kralen één voor één
in het werkbord geschoven, daarbij rekening houdend met de plaats
op het bord en de kleur van het kraaltje. Is jouw resultaat hetgeen je
ziet op de werkkaart?
Kenmerken: De werkbordjes zijn gemaakt van stevig plastic en
worden recht gehouden dmv een houten frame. Plastic kralen in
verschillende kleuren.
Afmetingen: Werkbord: 20 x 23 x 0,3 cm, kralen ± 1 cm.
Samenstelling: ± 1500 Aximokralen in 10 verschillende kleuren,
12 modelkaarten, 3 werkborden met houder.

FY1067 

(€ 88,47)

€ 107,05
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