R U I MT E L I JK I N Z I C H T 2 T O T 6 J A A R
A
B

Voorzijde

Achterzijde

4+ j.

A. SMART SNEEUWWITJE
Kan jij de 7 dwergen helpen om Sneeuwwitje te vinden?
Probeer de juiste plaats in het huis te vinden voor alle figuren.
De symbolen in de opdracht geven aan wie waar moet komen.
De laatste vrije plaats is voor Sneeuwwitje.
Je kan dit spel op 2 manieren spelen. De eerste 24 opdrachten speel
je aan de binnenkant van het huisje, de andere 24 speel je aan de
voorkant. Als je alle figuurtjes geplaatst hebt, open je de luikjes om
te kijken of ze allemaal juist staan.
Samenstelling: 3D huis, 7 dwergen, Sneeuwwitje, heks, boekje met
48 opdrachten en oplossingen en extra prentenboek.

FC1330 

(€ 20,62)

4+ j.

B. TOPOLOGIX
Waar is de muis? Hij zit in de emmer. Vind de positie van de 5 dieren
in verhouding tot de 5 decorelementen. Een eenvoudig spel om de
plaatsing in de ruimte te leren. De puzzel bestaat uit 20 kaarten met
een locatie met daarin de 5 dieren geplaatst. Goed kijken en dan op
het bijgeleverde bord de dieren onder het juiste vakje plaatsen.
Afmetingen: Legbord: 20 x 20 cm.
Samenstelling: 1 houten legbord, 5 dierenjetons en 20 opdrachtkaarten.

€ 24,95

TF8738 

(€ 18,51)

€ 22,40

C
4-8 j.

C. ROODKAPJE DELUXE
Kan jij Roodkapje helpen om de weg naar Grootmoeder’s huis te
vinden? Zet Roodkapje, grootmoeder’s huis en de bomen op het
spelbord en gebruik de puzzelstukken om een weg voor Roodkapje
naar het huis te maken.
Kenmerken: 48 verschillende opdrachten in twee spelniveaus.
Samenstelling: 5 puzzelstukken, 2 figuurtjes, 3 bomen en een huis.
Boekje met 48 opdrachten.

VE8754 

(€ 20,62)

€ 24,95

D

E

63 mm
4+ j. 2 tot 4 kinderen

E. PINNENBORD PATRONEN

3+ j.
Doel: Oefent ruimtelijk inzicht bij jonge kinderen.
Een betoverend denkspelletje! Ontdek hoe de biggetjes in hun huis
passen door de puzzelstukken correct op het spelbord te plaatsen.
Samenstelling: Spelbord, 3 puzzelstukken met huizen, 3 varkens,
1 wolf, boekje met 48 opdrachten en prentenboek.

16 opgavenkaarten geven aan welke kleurpinnen op welke plaats
moeten gezet worden. Deze pinnen zijn bovenaan voorzien van een
rijgdraadgat en moeten dan verder volgens de opgave met elkaar
verbonden worden.
Afmetingen: Pinnenborden: 20 x 20 cm.
Samenstelling: 120 pinnen, lengte 63 mm, verdeeld over 6 kleuren,
16 opgavenkaarten, 4 zwarte rijgdraden en 4 pinnenborden.

NN7538 

GH3096 

D. DRIE VARKENTJES

(€ exclusief)

(€ 20,62)

€ inclusief

€ 24,95

(€ 46,57)

€ 56,35

ONT WIKKEL ING 2 T OT 6 J A AR

587

