K L E U R EN V O RM, A NA LYSE EN SYNT H E S E
A

B

NIEUW 2+ j. 18 -delig

A. MATCHDINO’S
Doel: Moedigt matching, kleurherkenning en vormherkenning aan.
Jonge kinderen gaan aan de slag met deze kleurrijke en grappige
dino’s. Elke dino bestaat uit 2 te combineren delen volgens kleur
en vorm.
Afmetingen: De grootste voltooide dinosaurus is 12 cm lang.
Samenstelling: 9 dino’s, van elke soort 3 (Brachiosaurus,
Stegosaurus, Triceratops).

FK5671 

(€ 18,14)

€ 21,95

C

NIEUW 6+ j. 2-4 kinderen

B. TOTEM ZEN
Doel: Oefenen van behendigheid in combinatie met snelheid.
Spelers bouwen de totem afgebeeld op hun opdrachtkaartje na.
Met behulp van 2 stokjes vissen de spelers de bouwstukjes uit de
doos. Wie als eerste een correcte totem bouwt is de winnaar.

FL5672 

(€ 26,78)

€ 32,40

D

Nieuw 2+ j. 2-6 kinderen
Nieuw 3+ j.

D. KLEURENSPEL

C. RONDO VARIO
Een veelzijdig spel dat leuk is voor groot en klein. Bevordert de
fijne motoriek en de kleur- en vormherkenning. De 1ste speler die 6
vormpjes op zijn rups heeft kunnen rijgen, heeft het spel gewonnen.
Afmetingen: Rups: 20 cm, Ø parel: 2,5 cm, dobbelstenen: 2 x 2 cm.
Samenstelling: 4 rupsen, 42 houten vormpjes,
1 kleurendobbelsteen, 1 symbooldobbelsteen.

Kies je favoriete kaart, werp de kleurendobbelsteen en plaats dan
een schijfje in de juiste kleur op je spelbord. Wie als eerste zijn
tekeningen kan vervolmaken met de 6 verschillende schijfjes wint
het spel.
Samenstelling: 6 opdrachtkaarten in stevig plastic, 36 gekleurde
schijfjes in hout, 1 kleurendobbelsteen en 1 zak in katoen met
koordsluiting.

GM5112 

GL5111 

(€ 24,75)

€ 29,95

(€ 32,36)

€ 39,15

F
E

NIEUW 4+ j.

E. MOZAÏEK DIEREN
Plaats de gelamineerde plaat op het houten frame en vervolledig
deze door de pionnen op de juiste plaats te ‘prikken’. Er zijn
8 verschillende afbeeldingen met onder andere een kip, olifant,
leeuw, krokodil en een poes.
Samenstelling: Houten frame, 8 voorbeeldkaarten, 230 kunststof
pinnen in verschillende vormen.

FJ5670 

554

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

(€ 13,80)

€ 16,70

Nieuw 3+ j.

F. MAGNETISCHE VORMEN EN FIGUREN
Eindeloos speelplezier met deze set van vormen en figuren.
Afmetingen: Legplaat: 29,5 x 21,4 cm.
Samenstelling: 12 legplaten, 24 vormen.

GK5110 

(€ 18,72)

(€ exclusief)

€ 22,65

€ inclusief

