LO T TO, M EM O, DOMINO, GEZELSC H APS S PE L
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NIEUW 3+ j.

B. BALANCEO

NIEUW 4+ j.
Doel: Behendigheid, concentratie en fijne motoriek.
Leuk en uitdagend spel voor meerdere spelers. Kinderen voegen
een balletje aan de cactus toe zonder dat deze mag omvallen.
Goed nadenken en geconcentreerd te werk gaan is belangrijk!
Kenmerken: Vervaardigd uit hout, met plastic rietje.
Afmetingen: Ø basis: 7 cm. Ø ballen: 2,5 - 3,5 cm.

Gooi met de dobbelsteen en zie welke vorm op de vleugels van
de uil moet worden gezet. De kinderen kunnen zich ook zonder
dobbelsteen vermaken met het evenwichtig stapelen van de
verschillende onderdelen of gewoon met het maken van een
zelfbedachte vorm.
Kenmerken: Vervaardigd in hout.
Afmetingen: L/b basis: 19 x 7 cm.
Samenstelling: 1 basis, 16 onderdelen en 1 dobbelsteen.

YM5605 

FX5679 

A. BALANSCACTUS

(€ 20,62)

€ 24,95

C

(€ 14,88)

€ 18,00

D

NIEUW 4+ j. 2-4 kinderen
4+ j. 2 tot 4 kinderen

D. BANDITTI

C. KIKKERS IN DE VIJVER

Waarom ligt de worst in de slaapkamer, de sleutel in de badkamer en
het geld in de keuken? Door slimme vragen en logische combinaties
kun je erachter komen waar de andere overvallers hun buit hebben
verstopt. Alleen degenen die als eerste vijf items van de andere
overvallers hebben gekregen, zullen het spel winnen.
Samenstelling: 4 Rovershuizen, 4 roverszakken,
20 voorwerpschijfjes, 5 motieven en 1 dobbelsteen.

Doel: Oefent motoriek, inzicht en handigheid.
Met één vinger laat je de kikkers een heel eind springen!
Wie mikt als eerste al zijn kikkers in het schaaltje?
Kenmerken: Vervaardigd in plastic.
Afmetingen: Ø schaal: 10 cm. Kikker: 3,5 x 4 x 1 cm.
Samenstelling: 12 kikkers in 3 kleuren en schaaltje.

YM5905 

(€ 3,06)

€ 3,70

EX5662 

(€ 33,02)

€ 39,95

E
F

5+ j. 2 tot 4 kinderen

E. RAAD HET PLAATJE
Welk beeld zit verstopt achter de 6 deurtjes? Gooi de dobbelsteen
en open het deurtje met de overeenstemmende kleur.
Wie raadt als eerste wat er te zien is?
Samenstelling: 1 houten basis, 1 kleurdobbelsteen, 78 natuurfoto’s.

YG6189 

570

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

(€ 42,52)

€ 51,45

F. RAAD HET PLAATJE EXTRA OPDRACHTKAARTEN
Extra kaartenset met dagdagelijkse voorwerpen.
Te gebruiken bij Raad het plaatje Ref. YG6189.

HT9479 

Set van 78 (€ 16,98)

(€ exclusief)

€ 20,55

€ inclusief

