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

B

Met 30 opdrachtkaarten!
4+ j.

NIEUW 3+ j.

A. MOZIBLOX

B. HEERLIJKE BURGERS MAKEN

Doel: Logisch denken, observatie en analyse.
Houten blokken met kleurrijke patronen en vormen om volgens
de bijgeleverde opdrachtkaarten kleur- en vormschema’s na
te bootsen.
Afmetingen: Kubussen: 3,5 x 3,5 cm.
Samenstelling: 30 kubussen, 30 opdrachtkaarten.
Verpakt in een houten kist.

Kinderen stellen de ene lekkere hamburger na de andere samen
door de 7 verschillende vormen in de juiste orde op de basis te
stapelen. De opdrachtkaarten geven aan welke vormen nodig zijn
en via zijaanzicht kan het kind de volgorde van stapelen vaststellen.
Kenmerken: Kaarten in stevig karton, vormen en basis in hout.
Afmetingen: Kaarten meten 14 x 14 cm.
Samenstelling: 10 opdrachtkaarten, 1 basis en 7 vormen.

KG8926 

EE5649 

(€ 41,28)

€ 49,95

(€ 26,45)

€ 32,00

C
2+ j.

C. GEKLEURDE TACTIELE RINGEN
Doel: Onderscheid maken in kleuren, groottes en texturen.
Met dit spel oefent het kind 3 verschillende aspecten: kleur,
grootte en textuur. Aan de hand van de verschillende kleurrijke
opdrachtkaarten zoeken jonge kinderen de correcte ringen,
hierbij gelet op één van de 3 factoren. Opdrachtkaarten variëren in
moeilijkheidsgraad.
Kenmerken: Ringen in stevig, kleurrijk plastic met textuur.
Opdrachtkaarten in gelamineerd karton.
Afmetingen: Grote ringen: 9 cm.
Samenstelling: 8 grote ringen, 8 kleine ringen, 18 opdrachtkaarten,
handleiding.

KG8348 

(€ 11,86)

€ 14,35

18 kleurrijke opdrachtkaarten

D

E

Modelkaarten

4+ j. 2 tot 6 kinderen 250 -delig

4+ j. 2 tot 6 kinderen

D. MULTI-VORMEN

E. MULTI VORMEN MODELKAARTEN

Set van klassieke houten vormen (vierkant, driehoek, trapezium, ...)
in verschillende kleuren. Zie modelkaarten (LM1434), afzonderlijk te
bestellen. Te gebruiken in combinatie met hoekspiegel
(Ref. RM6126) en de bijpassende opdrachtkaarten
(Ref. RN6127 of LM1434).
Afmetingen: Dikte van de vormen: 1 cm. Ø zeshoek: 5 cm.

Door de juiste blokken op de patroonkaarten te leggen, oefenen
kinderen hun vaardigheden op vlak van vormen, kleuren en
nauwkeurigheid. Kaarten aan beide zijden bedrukt.
Kenmerken: Samen te gebruiken met LL1433.
Afmetingen: A4-formaat.
Samenstelling: Set van 20 kaarten.

LL1433 

LM1434 

560

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

(€ 18,31)

€ 22,15

(€ 8,68)

(€ exclusief)

€ 10,50

€ inclusief

