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

Magnetisch!

B

Met 6 modelkaarten!

A. MAGNETISCH TEKENBORD MEDIUM
Magische schrijf- en tekenbordjes! Met een magnetische pen
worden de bolletjes in het rooster zichtbaar gemaakt. Zo ontstaan
mooie lijntekeningen of zichtbare vlakken.
Kenmerken: De magnetische bolletjes zitten stevig vast in het
plastic frame.
Afmetingen: Bordje: 21,5 x 17,5 x 1 cm.
Samenstelling: 1 bordje met bijhorende pen en 6 opdrachtkaarten.

EJ1318 

Per stuk (€ 16,98)

€ 20,55

NIEUW

B. MAGNETISCH TEKENBORD LARGE
Maak een prachtige magnetische tekening door de ijzeren bolletjes
te laten verschijnen dankzij de magnetische pen. De bolletjes
verdwijnen weer veilig in het bord als je erover wrijft.
Afmetingen: L/b: 30 x 26 cm.

XJ5585 

Per stuk (€ 20,62)

€ 24,95

Topartikel!
2-6 j. 4 kinderen

C

C. PRIKDRAAD WIT
Doel: Zeer leuke oefening voor fijne motoriek, voorbereidend
schrijven, ruimtelijk inzicht.
Je prik-tekent met de draden op het speciale prikbord. Eerst haal
je de rijgdraad door de holle pen. Dan kan je, door met de pen in de
zachte prikgaatjes van het bord te prikken, de draad in het bord vast
weven. Zo ontstaat een mooie tekening. Je kan opnieuw beginnen
door simpelweg de rijgdraad uit het bord te trekken waarna je een
nieuwe figuur kan maken.
Kenmerken: Werkbordjes van zachte, onbreekbare kunststof.
Afmetingen: Werkbord 28 x 20 cm.
Samenstelling: 16 rijgveters in 4 verschillende kleuren,
4 steekpennen en 4 werkborden (23,5 x 20,5 cm), 9 dubbelzijdige
modelkaarten= 18 modellen in kleur op ware grootte.

CL2181 

Set van 4 (€ 25,50)

€ 30,85

Voor 4 kinderen

PRIKDRAAD PENNEN
Deze pennen (niet afgebeeld) zijn te gebruiken voor CL2181
Prikdraad.

GV5417 

Set van 12 (€ 4,26)

€ 5,15

3+ j.

D. KLIKKLAK
Kleurrijke, kwartelementen van een cirkel vormen de basis van
vele schakels. De elementen kan je zijdelings of frontaal met
elkaar verbinden door eenvoudig ‘klikken’. Te gebruiken met de
apart verkrijgbare opdrachtkaarten voor gerichte opdrachten
(art. LV8086).
Kenmerken: Stevig, kleurrijk plastic.
Afmetingen: Elementen meten tussen 3 en 9 cm.

LT8085 

Set van 80 (€ 16,36)

E

D

€ 19,80

E. KLIKKLAK OPDRACHTKAARTEN
Opdrachtkaarten met specifieke opdrachten rond kleur, vorm en
fijne motoriek voor art. LT8085.
Kenmerken: Gelamineerd karton.
Afmetingen: 11,5 x 11,5 cm.
Samenstelling: 24 opdrachtkaarten met stijgende
moeilijkheidsgraad.

LV8086 
(€ exclusief)

Set van 24 (€ 11,07)

€ inclusief

€ 13,40
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