R U I M T ELIJK INZ IC HT 2 TOT 6 J A A R
B

A

NIEUW 4+ j.

B. MIJN LINKS MIJN RECHTS

Plaats de 4 puzzelstukken op het spelbord zodat alleen de dieren
uit de opdracht zichtbaar blijven. Een klassiek ‘Hide&Seek’ concept
met eenvoudige opdrachten voor jonge kinderen.
Samenstelling: 4 magnetische puzzelstukken, 48 opdrachten
en oplossingen.

Dit spel leert kinderen het verschil tussen links en rechts door
de opdrachtkaarten na te bootsen en richtlijnen over posities te
bespreken. 7 figuren en voorwerpen kunnen op de basis geplaatst
worden. De polsbandjes helpen memoriseren wat links en rechts is.
Kenmerken: Kaarten in stevig karton, basis in hout.
Afmetingen: Opdrachtkaarten: 11,5 x 8 cm.
Samenstelling: 24 opdrachtkaarten, 7 vormkaarten, 2 basissen en
4 polsbandjes. Verpakt in een kartonnen doosje.

GF5684 

GG5685 

NIEUW 4+ j.

A. KORAALRIF

(€ 8,22)

€ 9,95

C

D

Nieuw 6+ j.

D. SPIEGELS ONBREEKBAAR

(€ 23,97)

€ 29,00

Nieuw

C. TANGOES DIEREN
Magnetisch opdrachtenboekje met 48 opdachten om dieren te maken
met de 7 tangram-stukken. Probeer de originele tekening na te bootsen
op het magnetisch vlak. De juiste oplossing staat op de rugzijde.

Set van 10 plastic handspiegels met afgeronde hoeken.
Geschikt om individuele spiegeloefeningen te maken.
Kenmerken: 1-zijde reflecterend.
Afmetingen: L/b/d: 15 x 10 x 0,15 cm.

NX5220 

NV5219 

(€ 8,22)

€ 9,95

E

Set van 10 (€ 15,21)

€ 18,40

F

Magnetisch!
4+ j.

F. TOPOLOGIE VISIO

48 opdrachten om de laadruimte van deze trucks op verschillende
manieren te vullen.
Kenmerken: Eerst eenvoudig, daarna steeds uitdagender.
Samenstelling: Opgavenboekje, 6 blokjes en 3 vrachtwagens.

„Ernaast“, „erachter“ of „ervoor“ – met ToPoLoGo Visio kunnen
tweedimensionale afbeeldingen speels driedimensionaal worden
nagebouwd. De spelkaarten tonen figuren in verschillende posities
(op de voorgrond, in het midden, op de achtergrond, onder, boven,
links, rechts, ervoor, ertussen, ernaast, erachter, erboven,
tegenover) en taferelen die met de houten motiefstukken ruimtelijk
in een plaat met raster, op een spiegel- of magneetwand moeten
worden gereconstrueerd.
Kenmerken: Met zelfcontrole! Prachtig materiaal in hout.
Afmetingen: Opbergdoos: 25 x 25 x 12 cm.
Samenstelling: Een houten kist met aan 1 zijde een spiegel en
de andere zijde een magneetvlak. 1 spelbord, 29 houten figuren,
7 magnetische figuren, 30 opdrachtkaarten en 1 kaarthouder.

LF4896 

VC8753 

5+ j.

E. TRUCKY 3

594

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

(€ 24,75)

€ 29,95

(€ 82,60)

(€ exclusief)

€ 99,95

€ inclusief

