F I JN E MO T O R I E K E N S C HRI J V E N
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3+ j.

3+ j.

A. SLOTENBORD

B. SLUIT JE KLEDING

Doel: Ontwikkelt fijne motoriek.
Houten spelbord met verschillende sloten om open en toe te maken.
Achter elk deurtje zit een verrassend diertje!
Afmetingen: Spelbord: 39 x 29 cm. 2 cm dik.

Doel: Ontwikkelt fijne motoriek.
Houten spelbord met 6 verschillende sluitingen die je kan
terugvinden in onze dagdagelijkse kledij.
Afmetingen: Spelbord: 39 x 29 cm. 2 cm dik.

MV6947 

LY8088 

Per stuk (€ 25,58)

€ 30,95

Activiteitenbord met
dagelijkse sluitingen

Per stuk (€ 21,28)

€ 25,75

C
3+ j. 1 tot 5 kinderen

C. VETERS STRIKKEN
Houten puzzel met 3 verschillende schoenen. De delen worden aan
elkaar vast gemaakt door te rijgen.
Afmetingen: Bord: 40 x 21 cm. Rijgkoorden: 130 cm.
3 schoenen: 19 x 8 cm.

MT6946 

(€ 6,32)

€ 7,65

Beginnende schrijfbewegingen
D

E

NIEUW

E. LINEA

99 cm lang!

Doel: Eerste schrijfervaring en oog-handcoördinatie.
Met droog uitwisbare stift kunnen kinderen over de hele lengte
van het paneel het pad volgen, van begin- tot eindpunt. De
afbeeldingen nodigen uit tot een gesprek over het onderwerp of
over de af te leggen weg.
Kenmerken: Geplastificeerde panelen, beschrijfbaar met droog
uitwisbare stift.
Afmetingen: Paneel: 99 x 22 cm.
Samenstelling: 4 panelen met elk 2 voorgestelde schrijfoefeningen.

Het aanbieden van schrijfkaarten doen we met het oog op de
ontwikkeling van de potloodgreep, de inscriptiebeweging, de
pincetgreep, de kleine progressie beweging, het leren optillen van
de hand met en zonder pen, visueel ruimtelijke vaardigheden en
oog-hand coördinatie.
Kenmerken: De kinderen starten hun schrijfbeweging op de groene
stip en gaan naar de volgende groene stip of naar de rode stip die
het eindpunt aangeeft van de schrijfbeweging.
Serie groen = starten. Serie rood = volhouden.
Serie oranje = excelleren.
Samenstelling: Houten kist met 6 witte potloden en
8 x 3 kunststof schrijfkaarten.

FR4820 

XH5584 

2-7 j.

D. SCHRIJFBEWEGINGEN

(€ exclusief)

Set van 4 (€ 23,39)

€ inclusief

€ 28,30

(€ 79,17)

€ 95,80
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