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NIEUW 4+ j.
NIEUW 5+ j.

B. ATELIER IN HET BOS

A. ATELIER LUDITAB
Elk visje kent zijn plaatsje in dit aquarium! Leuk en zelfcorrigerend
materiaal bestaande uit 2 verschillende spellen: een rangschikking-,
positie-en plaatsbepalingsspel en een uitdagingsspel om logische
vaardigheden te ontwikkelen, probleemsituaties op te lossen, met
elkaar te overleggen en zich in een ruimte te oriënteren.
Afmetingen: Inlegbord: 24 x 21 x 0,9 cm, opdrachtkaarten: 24 x 21 cm.
Samenstelling: Pedagogische handleiding, 12 dubbelzijdige
opdrachtkaarten, 2 identieke puzzels met ieder 12 puzzelstukken in
3 vormen en houten inlegbord.

Aan de hand van deze houten figuurtjes ontdekken en verbeteren
kinderen hun ruimtelijke oriëntatie. Zoek uit hoe je 9 bomen
kan planten op drie verschillende manieren (bovenaanzicht,
schematisch en perspectief) met de hulp van de instructies op de
opdrachtkaarten. De kabouter kan verplaatst worden in het bos om
zo de juiste route uit te stippelen.
Samenstelling: 12 dubbelzijdige opdrachtkaarten met 24 activiteiten,
1 houten legbord met 9 gaten en 1 rood markeerpaaltje, 9 houten
bomen in 3 verschillende afmetingen en kleuren, 1 houten kabouter,
1 kaartenhouder, 1 handleiding.

NP3482 

NR3483 

(€ 36,53)

€ 44,20

C

(€ 35,95)

€ 43,50

D

NIEUW 4-6 j.
NIEUW 3+ j.

C. EDULUDO
Kinderen ontwikkelen spelenderwijs ruimtelijk inzicht. Om het
voorbeeld op de foto na te bootsen, moeten de figuren op de juiste
plek op het bord worden gezet. Eenvoudig en grappig materiaal
waarbij kinderen leren zich in de ruimte te oriënteren.
Kenmerken: Opdrachtkaarten met aan de achterzijde de oplossing.
Samenstelling: 1 houten spelbord, 6 figuren (olifant, aap, hut, giraf,
palm en struik), 20 opdrachtkaarten.

D. DENKTREIN

LX3452 

PH3493 

(€ exclusief)

(€ 18,80)

€ inclusief

€ 22,75

Deze trein is zowel een puzzel als een speelgoedtrein.
Kan jij de vormen in de juiste volgorde in de wagon plaatsen?
Zorg ervoor dat alle wagons aan elkaar vast zitten.
Kenmerken: Opdrachten met stijgende moeilijkheidsgraad.
Samenstelling: Locomotief met 2 wagons, 9 gekleurde blokken,
boekje met 48 opdrachten.
(€ 23,10)

€ 27,95
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