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A

B

B. OPDRACHTKAARTEN VOOR SOMA-KUBUS

A. SOMA-KUBUS
Met de 7 verschillende vormen trachten leerlingen 1 grote kubus
te maken. De vormen kunnen ook gebruikt worden om andere 3D
voorstellingen te maken.
Afmetingen: Kubus: 6 x 6 cm.
Samenstelling: 7 drie- en viervoudige kubusvormen, die samen één
grote kubus vormen en elk een eigen kleur hebben.

RP6128 

(€ 6,65)

€ 8,05

C

Op basis van de informatie aan de voorzijde tracht je de figuur na
te bootsen. De informatie bestaat uit frontzichten, kleuren en
opstellingen. Na afloop kan je de figuur controleren aan de achterzijde.
Afmetingen: 21 x 13 cm.
Samenstelling: 10 kaarten met zelfcontrole.

RR612901
RR612902

Set 1: nabouwen met 5 blokken Set van 10 (€ 13,26)
Set 2: nabouwen 7 blokken Set van 10 (€ 13,26)

€ 16,05
€ 16,05

D

7+ j.

D. CUBISSIMO

7+ j.
Doel: Ruimtelijk inzicht en logisch denken in 2D
2D puzzel waarbij het vierkant vervolledigd moet worden, startende
van de opgegeven beginopstelling.
Samenstelling: 11 houten blokken, 30 modelkaarten, 1 legbordje.

Doel: Ruimtelijk inzicht en logisch denken in 3D
Probeer met de 7 blokken en met de opgegeven beginopstelling van
de modelkaart de kubus te vervolledigen! Een uitdagend spel voor
iedereen vanaf 7 jaar!
Kenmerken: Oefenen in 3D!
Samenstelling: 7 houten blokken, 30 opdrachtkaarten.

JV1683 

GX1650 

C. POLYSSIMO

(€ 17,27)

€ 20,90

(€ 17,27)

E

€ 20,90

F

10+ j.

F. PUZZELKUBUS PRO

Kan jij een kubus maken met 7 kleurrijke puzzelstukken? Om elke
opdracht tot een goed einde te brengen zal je ruimtelijk inzicht,
logica en deductie moeten combineren. Bij het spel zit een boekje
met 80 echte 3D-opdrachten en hun oplossing.
Kenmerken: De transparante kubus heeft een dubbele functie!
Wanneer je de transparante kubus openvouwt, kan je hem van een
opbergdoosje in een spelbord veranderen.

Kan jij een kubus maken met
6 balvormige puzzelstukken?
Om elke opdracht tot een goed
einde te brengen zal je ruimtelijk
inzicht, logica en deductie moeten
combineren. Bij het spel zit een
boekje met 80 echte 3D-opdrachten en hun oplossing.
Kenmerken: De transparante kubus heeft een dubbele functie!
Wanneer je de transparante kubus opent kan je hem van een
opbergdoosje in een spelbord veranderen.

TE4391 

TF4392 

8+ j.

E. PUZZELKUBUS GO

(€ exclusief)

(€ 12,36)

€ inclusief

€ 14,95

(€ 12,36)

€ 14,95
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