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Voor de allerkleinsten!
Vanaf 2 jaar!

B

A

NIEUW 3+ j. 21 -delig
2+ j.

B. HORIZON KIJKSPEL

A. BUNNY BOO
Doel: 2D en 3D begrippen aanleren.
Probeer de positie van het konijntje na te bootsen met de houten
blokken, gelet op begrippen zoals boven/beneden, binnen/buiten,
zichtbaar/verborgen enz.
Samenstelling: 60 opdrachtkaarten, 3 gekleurde, houten blokken
en spelregels.

Kinderen bootsen de scènes van de modelkaarten na op de houten
basis. Daarbij wordt gelet op positie, voor-achter, links en rechts.
Kenmerken: Vervaardigd in hout.
Afmetingen: Basis: 23 x 11 x 2 cm.
Samenstelling: 1 dubbelzijdige basis, 20 houten vormen
(10x piraataccessoires, 10x boerderijaccessoires),
5 dubbelzijdige opdrachtkaarten.

PA5522 

AJ5619 

(€ 24,75)

€ 29,95

2-4 j. 1 of meer kinderen

(€ 12,36)

€ 14,95

C

C. DAY & NIGHT
Gebruik de houten vormen om de
voorgestelde opstellingen na te
bouwen. Opgaven met stijgende
moeilijkheidsgraad.
Inhoud: 10 kleurige blokken en een
spelbasis gemaakt van kwaliteitshout.
Boekje met 24 “dag”-opdrachten en
24 “nacht”-opdrachten en spelregels.

KT2577 

(€ 24,75)

€ 29,95

D

Plaats de plaatjes in de
houder en combineer
totdat je de juiste
kleurcode vindt!

E

4+ j. 1 of meer kinderen

D. CAMELOT JUNIOR
Kan jij de prinses redden die gevangen zit in de hoogste toren van
het kasteel? Camelot Jr is een unieke puzzel waarbij je logica,
ruimtelijk inzicht en fijne motoriek combineert om de oplossing
te vinden. Plaats alle toegelaten blokken op het spelbord en
combineer totdat de prins en prinses elkaar kunnen ontmoeten.
Inhoud: Boekje met 48 opdrachten en oplossingen, in 4 niveaus.
4 torens, 3 trappen, 1 brug, prins en prinses in duurzaam hout.
Afmetingen: L/b/h 24 x 6 x 24 cm.

KR2576 
(€ exclusief)

(€ 24,75)

€ inclusief

€ 29,95

Transparante
legplaatjes
5+ j. 1 of meer kinderen

E. COLOUR CODE
Kraak de code laag per laag! Kies één van de 100 opdrachten en
bouw deze na door de juiste plaatjes te combineren.
Samenstelling: 18 doorzichtige plaatjes met vrolijk gekleurde
vormen, handige houder, boekje met opdrachten en oplossingen.

KX2579 

(€ 18,97)

€ 22,95
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