LI CH A AM EN ZIN TUIG EN
A
Nieuw

A. VOELHUIS
Vul het huisje met voorwerpen en laat de
kinderen met hun beide handen raden wat
ze precies voelen. Stimuleert de tastzin,
inbeeldingsvermogen en communicatieve
vaardigheden.
Afmetingen: Breedte: 36 cm,
hoogte: 33 cm, diepte: 19 cm.

NR5217 

(€ 34,01)

B

€ 41,15

C

3+ j.

C. VOELDOOS

In het grappige hondenhokje liggen 20 voelbotjes waarvan het
hondje er twee dezelfde van moet vinden: zacht, ruw, geribbeld, enz.
Afmetingen: Botjes: 5 cm. Hondenhokje: 12 cm.
Samenstelling: 22-delig: hondje, 20 voelbotjes (2x 10 voelpatronen)
en plastic hondenhokje.

Doel: Door het tactiel herkennen van diverse vormen en texturen
ontwikkelen kinderen het waarnemingsvermogen (vergelijken) en
leren ze verschillen te benoemen (taal).
De voorwerpen in de doos moeten op de tast herkenbaar zijn: grootklein, dik-dun, licht-zwaar, hard-zacht, ruw-glad ... De voeldoos
heeft openingen aan weerszijden en een ruime opbergcapaciteit.
Afmetingen: 15 x 20 x 27 cm.
Samenstelling: Geleverd zonder spelmateriaal.

KY4892 

MJ3760 

B. BONO’S HUIS MET VOELBOTJES

(€ 34,05)

€ 41,20

D

Per stuk (€ 37,93)

€ 45,90

E

4+ j. 1 tot 5 kinderen

E. TASTARO

Heel grote kralen in plastic met 4 verschillende voelpatronen.
Ze kunnen in elkaar gestoken worden.
Kenmerken: Diverse spelmogelijkheden.
Afmetingen: 13,5 x 8 cm.
Samenstelling: 16 grote kralen in aangenaam aanvoelend plastic.

Doel: Geheugenspel, vorm- en kleurherkenning.
Zoek bij elk opdrachtkaartje de juiste vorm en sjabloon of gebruik
de kaartjes als memospel. Verschillende spelvarianten met
wisselende moeilijkheid maken van Tastaro een leuk spel voor
meerdere leeftijdsgroepen.
Kenmerken: Legkaartjes in hout, zakjes in katoen.
Afmetingen: Kaartjes: 4,5 x 4,5 cm.
Samenstelling: 8 vormen, 32 kaartjes en 3 verzamelzakjes.

FR3664 

JV4873 

2-3 j.

D. TACTI KRALEN

582

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

(€ 22,93)

€ 27,75

(€ 24,75)

(€ exclusief)

€ 29,95

€ inclusief

