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Pico Piccolo
Is een even ingenieus als eenvoudig leermiddel om kinderen zelfstandig een groot aantal ontwikkelings- en
leerstofvaardigheden te laten inoefenen en te leren beheersen. Van essentiële betekenis en waarde is het
‘zelfcontrolerende’ karakter van Pico Piccolo, waardoor leerling én leerkracht ogenblikkelijk de resultaten van de
gemaakte opdrachten kunnen controleren en evalueren.

OPDRACHTKAARTEN PICCOLO PRIMO
Nieuwe uitgaven in een modern jasje!
Samenstelling: 16 opdrachtkaarten in kleur,
1 tabblad en 1 leerlingenregistratieblad.

AH446201 Concentratie en denkwerk
AH446202 Hoeveelheid en getallen
AH446203 Kijken en vergelijken
AH446204 Kleuren en vormen
AH446205 Logisch denken 1
AH446206 Tellen en vergelijken

(€ 21,86)

€ 26,45
€ 26,45
€ 26,45
€ 26,45
€ 26,45
€ 26,45

(€ 18,31)

€ 22,15

(€ 21,86)
(€ 21,86)
(€ 21,86)
(€ 21,86)
(€ 21,86)

SPELBORD PICCOLO PRIMO
EX2205 

FLOHBOX SPELBORD
Magnetisch spelbord met
magneetblokjes.
Afmetingen: Spelbord: 32 x 18 cm.

NE2617 
OPGAVE

Plaats de opdrachtkaarten.

OPLOSSEN

Maak de oefening.

CONTROLEREN

Draai de opdrachtkaart om en
controleer je antwoorden.

Zelfcontrole flohbox

NC2616 

Per set (€ 6,61)

GP252406

Doel: Figuren samenstellen, meer en
minder (tellen tot 6), zoek dezelfde, tellen
tot 12, … chronologie.

GP252403

Doel: Maken van reeksen, eerst tellen,
vormen vergelijken …

3+ j.

GP252407

Vanaf 3 jaar - set 9
Doel: Nauwkeurig waarnemen, richtingen,
algemene kennis, abstractievermogen en
concentratie.

GP252409

(€ 15,41)

€ 18,65

Doel: Perspectief, welke is gelijk, wat
hoort bij elkaar …

Doel: Geometrische vormen, spiegelbeeld,
groottes vergelijken, geometrische
vormenreeks vervolledigen … visuele
discriminatie, kleur- en vormherkenning.

Vanaf 6 jaar - set 10

GP252401

GP252402

GP252410

€ 18,65

€ 18,65

Vanaf 6 jaar - set 4

Vanaf 4 jaar - set 2

(€ 15,41)

(€ 15,41)

5+ j.

Doel: Zoek dezelfde lengte, hoogste,
grootste, kleinste, … links en
rechts …, observatie, geheugen en
concentratietraining.
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€ 18,65

5+ j.

Vanaf 3 jaar - set 1

636

(€ 15,41)

Vanaf 5 jaar - set 7

5+ j.

€ 18,65

€ 18,65

Vanaf 5 jaar - set 3

GP252404

(€ 15,41)

(€ 15,41)

5+ j.

4+ j.

3+ j.

€ 8,00

Doel: Analyse en synthese (wat ontbreekt,
elementen van een geheel,…)

pp 2 Oplossen: los op door de
magnetische antwoordblokjes
naast het juiste veld van
de antwoordkaart te leggen.

Samenstelling: 24 kaarten (12 opgavenen 12 antwoordkaarten).

FLOHBOX MAGNEETBLOKJES

4+ j.

pp 1 Plaats de opgavenkaart en de
antwoordkaart op het spelbord:
De opgavenkaart links van het
spelbord, de antwoordkaart rechts.

KAARTENSETS

€ 24,05

Vanaf 4 jaar - set 6

Zo leren kinderen spelenderwijs
met Flohbox:

pp 3 Controleren: Controle aan de
achterzijde: vorm en kleur van het
antwoordblokje stemmen overeen
met de gedrukte figuur.

Per stuk (€ 19,88)

(€ 15,41)

€ 18,65

Doel: Nauwkeurig waarnemen, richtingen,
algemene kennis, abstractievermogen en
concentratie.
(€ 15,41)

(€ exclusief)

€ 18,65

€ inclusief

