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3+ j.

RELIEFPUZZEL

C. WASLIJN

Afmetingen: 24,5 x 24,5 cm.
Welk rondje past waar? Houten inlegpuzzel met 10 stukjes.

Welk staafje hoort waar? Laat kinderen kennismaken met basis
lengtematen. Houten inlegpuzzel met 15 stukjes.

Doel: Kleur- en vormherkenning. Oefenen van de fijne motoriek.
Kinderen bevestigen de kledingstukken met behulp van de houten
wasknijpers aan de waslijnen. Dit kan volgens de volgorde getoond
op één van de opdrachtkaarten of naar eigen fantasie.
Kenmerken: Spelelementen in hout, opdrachtkaarten in stevig karton.

B. HJ425902

PX3792 

A. HJ425901

Bubbels Per stuk (€ 14,26)

Regenboogstralen Per stuk (€ 14,26)

€ 17,25

€ 17,25

3+ j.

(€ 38,31)

€ 46,35

D

D. CREATIEF MAGNETENSPEL
12 leuke activiteiten met 120 magnetische houten vormpjes.
Bevat tevens een krijtstaafje om op het magnetische leien bord te
schrijven en/of te tekenen.
Samenstelling: 12 modelkaarten in kleur, 120 magnetische vormen,
krijtstaafje en 1 werkbord.

HH4258 

(€ 27,19)

€ 32,90

E

F

3+ j. 2 tot 6 kinderen

E. KLEURENJACHT
Ieder kind krijgt een spelbord en kiest een kleurkaart die ze in het
midden van het frame leggen. De kaarten met de afbeeldingen
liggen dan in het midden van de tafel. Om de beurt nemen de
kinderen een kaart en vertellen over de afbeelding en de kleur
ervan. De eerste die zijn spelbord vervolledigd heeft met de
8 afbeeldingen wint het spel.
Kenmerken: Er zijn nog tal van andere spelmogelijkheden.
Samenstelling: Deze set bevat 6 kunststof frames, 6 x 8 kaartjes
met afbeeldingen, 6 kleurenkaarten, een handleiding.

F. POSTBOX KLEUREN

HG4257 

NF6953 

(€ exclusief)

(€ 24,63)

€ inclusief

€ 29,80

3+ j.
Doel: Kleurherkenning, sorteren en fijne motoriek.
Sorteer de kaartjes volgens kleur.
Afmetingen: Kaartjes: 5 x 3,5 cm. Sorteerdoosjes: 14 x 6 x 6 cm.
Samenstelling: 60 kaartjes en 6 doosjes.
(€ 52,64)

€ 63,70
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