K L E U R E N VO R M, AN ALY S E E N S YN T HE S E
B

A

Nieuw 3+ j.

A. ROBOT MIX

Nieuw 2+ j.

Spel voor de ontwikkeling van het visuele en ruimtelijk inzicht.
Gebruik de 7 dubbelzijdige gedrukte houten latjes om de tekening
op de opdrachtkaart na te leggen.
Afmetingen: Spelbord: 24 x 16 cm.
Samenstelling: 7 houten latjes, spelbord en 30 progressieve
opdrachtkaarten.

GP5114 

(€ 13,18)

B. STAPELSPEL
Ontwikkelt de fijne motoriek en het ruimtelijk inzicht van onze
allerkleinsten. Kijk goed naar de voorbeeldkaarten. Stapel en
schroef in de juiste volgorde om de tekening na te maken.
Samenstelling: 5 dubbelzijdig bedrukte opdrachtkaarten.

€ 15,95

GN5113 

(€ 22,11)

€ 26,75

C

NIEUW 4+ j. 2-5 kinderen

C. DICTEREN EN VORMEN
Doel: Actief luisteren.
1 speler vertelt wat is weergegeven op de opdrachtkaart:
hoe de vormen zijn geschikt, welke vormen waar staan, ...
De overige spelers trachten de uitgesproken richtlijnen op
te volgen en met de beschikbare magnetische vormen de
opdrachtkaart na te bouwen op hun eigen legbord.
Opdrachtkaarten van eenvoudig tot moeilijk.
Kenmerken: Magnetisch!
Samenstelling: 104 magnetische vormen, 15 opdrachtkaarten,
4 legbordjes.

FM5673 

(€ 28,88)

€ 34,95

Nieuw

D

D. ZESMASTER II
Ontwikkeld om de kleur- en vormherkenning, het tellen tot
6 en het logisch denken te bevorderen. Er zijn twee soorten
opdrachtkaarten; 12 kaarten met oefeningen rond kleur- en
vormherkenning (oranje tussenlijn) en 12 kaarten met oefening rond
hoeveelheidbegrippen (blauwe tussenlijn). Door gebruik te maken
van de bijgeleverde dobbelstenen kan het spel worden uitgebreid.
Ook als tastspel en als auditief spel is Zesmaster een aanrader.
In de handleiding staan nog diverse spelmogelijkheden beschreven.
Afmetingen: Dikte kunststof vormen: 0,9 cm, Ø cirkel: 6 cm,
opdrachtkaarten: 40 x 6 cm, dikte opdrachtkaarten: 0,2 cm,
dobbelstenen: 3 x 3 cm.
Samenstelling: 36 grote geometrische kunststof vormen waarvan
6 verschillende vormen in 6 verschillende kleuren, 24 kunststof
opdrachtkaarten, 1 kleurendobbelsteen, 1 vormendobbelsteen en
1 stippendobbelsteen, houten opzetblok, houten opbergkist en
handleiding.

HF5123 

(€ 73,22)

€ 88,60

Nieuw 36 -delig

E. ZESMASTER II EXTRA OPZETBLOK MET 36 VORMEN
Kenmerken: Zesmaster aanvulset voor het spelen in groepen.

HG5124 
(€ exclusief)

(€ 29,17)

€ inclusief

€ 35,30
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