LI CH A AM EN ZIN TUIG EN
Nieuw

A. LIGHT CUBE
Hij knippert, flitst en verandert zelfs van kleur met één druk op de
knop! De Light Cube heeft een perfect formaat voor individueel- en
groepsspel. Het makkelijk te reinigen oppervlak van de kubus is
ideaal voor kunst- en onderzoeksactiviteiten zowel binnen als
buiten. Gebruik de kubus om transparante en doorzichtige objecten
te onderzoeken. Stimuleer de interesse naar rekenen, sorteren,
seriëren en ruimtelijke relaties.
Kenmerken: Mobiel, duurzaam en oplaadbaar.
De robuuste constructie, sterke batterij en langdurig werkende
ledverlichting zijn goed voor jarenlang intensief gebruik. Breng je
rijke leeromgeving naar een nieuw niveau met de Light Cube.
Afmetingen: Light Cube: 40 x 40 x 40 cm.
Samenstelling: Light Cube met afstandsbediening, accessoires
niet inbegrepen.

MN5198 

(€ 169,38)

€ 204,95

Nieuw

C. LIGHT CUBE BOUWBLOKKEN

Deze set mag niet missen bij een Light Cube. Set bestaat uit
5 kunststof platen die passen op de Light Cube, tel- en rijgringen,
12 optische illusievellen, 2 pipetten, 2 gebogen pipetten, 8 flacons,
3 verfkrabbers, 8 röntgenbladen van dieren en een handleiding.

Bouw met licht en kleur! Deze blokken zijn makkelijk stapelbaar
dankzij de speciale groefjes. In combinatie met de Light Cube zullen
de kinderen véél behoedzamer en bewuster bouwen. Gebruik deze
kleurrijke, transparante blokken op de Light Cube om lichtgevende
torens te bouwen. Als de blokken overlappen, krijg je nog meer
inzicht in het kleurenspectrum. Bevordert de fijne motoriek, ontdek
diverse stapel- en kleurcombinaties...
Afmetingen: Blokken: 5 x 6 cm.
Samenstelling: 50 blokken in 5 verschillende kleuren.

MR5200 

NC5206 

Nieuw

B. LIGHT CUBE EDUCATIEF ACCESSOIRESPAKKET

(€ 51,03)

€ 61,75

Set van 50 (€ 16,82)

€ 20,35

NIEUW 4+ j.

D. FLEXI LICHTFAMILIE
6 families (oma, opa, mama, papa, zoon, dochter) in zachte en
flexibele kunststof, elk in een verschillende transparante kleur.
De personages kunnen met elkaar gelinkt worden via de handjes.
Ideaal om op een lichtbord te sorteren, combineren, vergelijken, ...
Kenmerken: Wasbaar in de vaatwas.
Afmetingen: Grootste figuur: 10 cm.
Samenstelling: 36 figuren in 6 kleuren.

KT3433 

578

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

Set van 36 (€ 16,49)

(€ exclusief)

€ 19,95

€ inclusief

