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

B

4+ j. 1 tot 4 kinderen

4+ j.

A. TELLEN TOT 10 MET BLOKJES

B. IJSSCHAALTJES

Dit spel biedt een grote variëteit aan activiteiten waardoor kinderen met
verschillende getalbeelden van de cijfers 3 tot en met 10 zelfstandig kunnen
werken. Cijfers worden als een voorbeeldgroep, serie, aantal vingers of
getal weergegeven. De activiteitenkaarten bieden een waaier aan optel- en
aftrekoefeningen, getalbeelden opbouwen in blokjes, getallen vergelijken,
getalgroepen omzetten naar cijfers, ...
Samenstelling: 32 dubbelzijdige opdrachtkaarten, 60 gekleurde blokjes in
3 kleuren. Pedagogische gids (NL).

Doel: Leren tellen tot 10 en ontwikkelen van de
fijne motoriek.
Kinderen vervolledigen het telraam met de ijsbolletjes.
Hierbij wordt geteld van 1 tot 10 en oefent men de fijne
motoriek en oog-handcoördinatie.
Afmetingen: Telramen: 18 cm lang.
Samenstelling: 1 scheppotje, 2 telramen, 2 schepjes,
30 balletjes in foam en activiteitengids (ENG).
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€ 36,00

Diagrammenkisten

4+ j. 2 tot 4 kinderen
Doel: Zeer geschikt voor kleurherkenning, sortering, memo en lotto.
Een set van 4 fraaie houten spelborden in kist. Elk spel bestaat uit
een bord met rooster waarop elementen via een dubbele ingang
voorgesteld worden. Kinderen vullen het bord aan met plaatjes,
rekening houdend met de twee opgegeven eigenschappen.
Samenstelling: Houten kist (27 x 27 x 5 cm), 4 spelborden (24 x 24 cm)
in hout, 64 houten spelplaatjes (4 x 4 cm). Set van 4 puzzels in kist.
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Kleuren en begrippen (€ 41,28)

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

€ 49,95

5+ j. 2 tot 4 kinderen
Doel: Associatie van eigenschappen, plaats, richting …
Een diagrammenspel bestaande uit 4 houten spelborden in kist.
Elk spel bestaat uit een bord met rooster waarop elementen via
een dubbele ingang voorgesteld worden.
Samenstelling: Houten kist, 4 spelborden in hout (24 x 24 cm),
64 houten spelplaatjes (4 x 4 cm).

JK313202

Situaties en posities (€ 41,28)

(€ exclusief)

€ 49,95

€ inclusief

