LO T T O, ME MO, DO MI N O, GE Z E L S C H A P S S P E L
A

B

Nieuw

A. XXL VISSPEL
Een spannend behendigheidsspel voor zowel binnen en buiten.
Bevordert de concentratie, de oog-hand coördinatie en
de fijne motoriek. Verschillende spelmogelijkheden.
Plezier en lachen voor de hele klas verzekerd!
Afmetingen: Hoogte hengels: 27 cm, lengte vislijnen: 65 cm,
lengte vissen: 21,5 cm, Ø spelbord: 90 cm.
Samenstelling: 4 hengels in 4 kleuren, 4 vislijnen in 4 kleuren,
12 vissen in 4 kleuren, 1 stoffen spelbord.

MM5197 

(€ 99,13)

€ 119,95

NIEUW 2+ j.

B. EERSTE BERENSPEL
Speel 3D memo met dit huisje! Verstop de beertjes achter de
verschillende deurtjes en laat kinderen vervolgens de beertjes
terug in paren bij elkaar zoeken. Het huisje bestaat
uit 6 compartimenten met elk een deurtje.
Samenstelling: 1 speelhuisje, 6 beertjes, 1 spinner met kleur en
motief aanduiding, handleiding met 3 spelvarianten (Engelstalig).

FT5677 

(€ 18,97)

€ 22,95

D

C

2+ j. 1 tot 4 kinderen

D. STAPELTOREN DIERENVRIENDJES

NIEUW
Probeer een stok te pakken zonder dat de andere stokken bewegen
anders is de tegenstander aan de beurt. Verzamel zoveel mogelijk
stokken of gebruik een puntensysteem waarbij iedere kleurring op
de stok een bepaalde waarde heeft.
Afmetingen: Grote mikado stokken met een lengte van ongeveer 1 m
en doorsnede van 15 mm.
Samenstelling: De set bevat 41 stokken.

Doel: kleurherkenning, hand-oogcoördinatie, fijne motoriek.
Torens bouwen vinden kinderen altijd leuk en al helemaal met tien
bontgekleurde safaridieren! Een behendigheidsspel waarbij vooral
de fijne motoriek wordt gestimuleerd. Verschillende spelvarianten
mogelijk. Wie kan de hoogste toren bouwen voor hij omvalt?
Afmetingen: Olifant: 6,5 cm hoog.
Samenstelling: 2 x olifant (hoogte 6 cm), 2 x nijlpaard
(hoogte 4,5 cm), 2 x neushoorn, 2 x krokodil, 2 x leeuw,
1 x kleurendobbelsteen.

XK5586 

HL4261 

C. BUITENSPEEL MIKADO

(€ exclusief)

(€ 16,53)

€ inclusief

€ 20,00

(€ 16,98)

€ 20,55
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