W I SKUND IGE INITIATIE EN LOG ISC H DE N K E N
A

B

NIEUW 3+ j.

A. GROENTETEELT
Op deze boerderij planten jonge kinderen hun groentjes
volgens de opgestelde opdrachtkaartjes. Sorteren per kleur,
vorm of eenvoudige opteloefeningen komen aan bod.
Kenmerken: Kleurrijk geïllustreerd opdrachtbord in foam.
Afmetingen: Opdrachtbord: 28 x 20 cm.
Samenstelling: 46-delige set met 5 mandjes, 10 kaarten en
5 verschillende groenten in 5 kleuren.

GH5686 

(€ 26,03)

€ 31,50

Nieuw 3+ j.

B. VOGELNESTJES SORTEERSET
Sorteren met mama vogel en haar kuikentjes stimuleert eveneens
de verbeelding van de kinderen. Ideaal hulpmiddel om het sorteren,
het tellen en de kleurherkenning aan te leren.
Afmetingen: Nestjes: 8,5 cm x 2,5 cm. Vogels: 2,5 à 4,5 cm.
Samenstelling: 6 vogelnestjes, 6 mama vogels en 24 kuikentjes.

PR5234 

(€ 28,43)

C

€ 34,40

D

NIEUW

C. SORTEERKRALEN
200 plastic kralen in 5 kleuren. Perfect geschikt om kinderen
eenvoudige wiskundige begrippen als sorteren, tellen, meten,
optellen en aftrekken aan te leren.
Afmetingen: Ø 2,5 cm.
Samenstelling: 200 kralen, 6 rijgkoorden.

YY5612 

Set van 200 (€ 13,22)

€ 16,00

NIEUW

D. TELSTICKS
Tel- en sorteersticks. Zeer geschikt materiaal om kinderen de
eerste stappen rond wiskundige initiatie te laten aanvatten.
Afmetingen: 10 cm lang, Ø 3 mm.

AR5625 

Set van 1000 (€ 22,31)

€ 27,00

Topartikel!

E

Meer dan 700 onderdelen!

F

620

4+ j. 2 tot 6 kinderen 140 -delig

3+ j. 2 tot 6 kinderen

E. SORTEERSLEUTELS

F. SUPERSORTEERSET

Doel: Deze kleurrijke en aantrekkelijke sleutels zijn ideaal
voor allerlei sorteer- en teloefeningen. Ook het maken van
patronen en reeksen.
Kinderen stellen de sleutelbos samen volgens de opdracht:
enkel de rode, enkel de grote, sorteren per type enz.
Afmetingen: 7,5 cm.
Samenstelling: 120 plastic sleutels, 20 sleutelringen.

Deze zeer ruime set sorteermateriaal bevat diverse elementen
die via concreet materiaal stap voor stap inzicht verschaffen in
kleur en vorm.
Samenstelling: Meer dan 700 stuks, o.a. sorteerschoteltjes,
grote 8-vaks sorteerplaat, gekleurde jetons, cijferdobbelsteen,
borden met draaiwijzer, minivruchtjes, minidiertjes, mini-insecten,
geometrische vormen, schakels.

FA1918 

HN1384 

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

(€ 40,08)

€ 48,50

(€ 59,59)

(€ exclusief)

€ 72,10

€ inclusief

