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A. IQ PUZZEL PRO

B. IQ FOCUS

IQ-Puzzler Pro daagt je uit in
120 opdrachten en bevat 3 spelvarianten,
in 2D en in 3D. De bovenkant van het
spelbord gebruik je voor de 2D opdrachten
en de 3D piramides. Aan de onderkant vind
je een compleet ander spelbord enkel voor
2D opdrachten.

Kan jij de 10 puzzelstukken op het spelbord leggen
zodat de afbeelding in het midden van het spelbord
overeenkomt met de opdracht? Alleen wanneer je
je focust, kan je deze 120 uitdagingen oplossen.
Samenstelling: Compact spelbord met deksel.
10 kleurrijke puzzelstukken. Boekje met
120 opdrachten en oplossingen.

HA1652 

FK1625 

(€ 8,22)

€ 9,95

(€ 8,22)
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€ 9,95
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C. IQ FIT
Leg de 3D-puzzelstukken op het spelbord
zodat een 2D-afbeelding ontstaat zonder
gaten. Een superleuk denkspel met
120 opdrachten waarbij je “diep” moet
nadenken om de oplossing te vinden.

FX1633 

(€ 8,22)

€ 9,95
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D. TEMPLE CONNECTION

E. DINOSAURS MYSTIC ISLANDS

Welke puzzelstukken heb je nodig om de 80 opdrachten op te
lossen? Plaats de juiste wegen en bruggen op het spelbord en
verbind de tempels met elkaar.
Samenstelling: Spelbord, 3 tempels, 7 puzzelstukken, 1 boekje met
80 opdrachten en oplossingen.

Mystic Islands is een fascinerend spel waarin je de puzzelstukken
met de eilanden zo moet plaatsen dat de groene planteneters niet
samen staan met de rode vleeseters. Kan je de 60 opdrachten aan
en slaag je erin de lieve dino’s te redden van de T-rex’en?
Samenstelling: 1 spelbord, 6 puzzelstukken, 60 opdrachten.
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NM8982 

(€ 18,97)

€ 22,95

(€ 18,97)

€ 22,95
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F. KLEURENVANGEN

G. ANTI-VIRUS

Plaats alle puzzelstukken op het spelbord zodat de kikkers en
salamanders dezelfde kleur krijgen als in de opdracht. Maar kijk uit!
De dieren zijn transparant en veranderen van kleur naargelang hun
plaats op het spelbord. Opdrachten in stijgende moeilijkheidsgraad.
Samenstelling: Spelbord met gekleurde vierkanten, transparant
deksel, 5 puzzelstukken met transparante kikkers, salamanders en
insecten, boekje met 48 opdrachten en oplossingen.

Een superleuke schuifpuzzel: de puzzelstukken kunnen diagonaal
en in groep verschoven worden. Verplaats de puzzelstukken zodat
je het rode element op een correcte wijze naar de uitgang van het
spelbord kan brengen.
Afmetingen: Spelbord l/b/h: 17 x 17 x 2 cm.
Samenstelling: Plastic spelbord met 11 puzzelstukken.
Opgavenboekje met 60 opgaven en oplossingen.

MC5767 

LE2583 

(€ 12,36)

DIDAC TISC H E M AT E R I A L E N 6 T O T 1 2 JA A R

€ 14,95

Boekje met 60 opgaven

(€ 18,97)

(€ exclusief)

€ 22,95

€ inclusief

