W E RELD ORIËNTATIE EN TEC HNOLOG I E
A

B

Nieuw 11+ j.

A. K’NEX SIMPELE EN SAMENGESTELDE MACHINES
Deze ontdekset leert kinderen de basisprincipes van simpele en
samengestelde machines. Met de set kunnen 2 tot 3 kinderen
samen 16 verschillende modellen bouwen. Thema’s als inspanningen weerstandkrachten, mechanisch voordeel, W = Fd, zes modellen
van simpele machines en versnelling staan hierbij centraal.
Samenstelling: De set bevat 352 onderdelen en een handleiding.

CV5355 

Set van 352 (€ 53,72)

€ 65,00

Nieuw 6+ j.

B. K’NEX MAKER KIT BASIC
De ideale set voor in de klas! Met deze kit kunnen tot 6 kinderen
tegelijkertijd bouwen.
Samenstelling: Bevat 408 duurzame kunststof onderdelen en
50 bouw-ideëen. Geleverd in een handige en stevige opbergkoffer.

CT5354 

C

Set van 408 (€ 33,02)

€ 39,95

D

D. WEEK-, MAAND- EN JAARKALENDER

NIEUW
Transparante A3 vensterfolie met diverse weersymbolen. Leuk om
het raam wat aan te kleden. Kleeft statisch en dus zonder lijm tegen
het raam en laat dus geen sporen na.
Afmetingen: ca. 30 - 50 cm.
Samenstelling: 1 zon, 1 lachende wolk, 1 blazende wolk, 1 grimmige
wolk, 7 regendruppels, 12 sneeuwvlokken, 8 sterren, 1 regenboog,
1 bliksem en 1 maan.

Door met het bord in te spelen op de huidige omstandigheden zoals
seizoen, weer, datum, ... kunnen belangrijke aspecten van het
tijdsbesef aangeleerd worden, alsook een aanzet geven tot leuke
groepsgesprekken over dagdagelijkse taferelen, ...
Afmetingen: l/b/d: 44 x 44 x 3 cm.
Samenstelling: Groot muurbord met klokaanduiding, zowel uren als
minuten. Dag-, datum- en maandaanduiding met behulp van een
cursor die vast zit aan het bord. Seizoensaanduiding met een wijzer
en keuze van de weerstoestand.

HM3395 

NR5228 

C. WEERSYMBOLEN

(€ 8,02)

€ 9,70

(€ 30,37)

E

€ 36,75

F

E

Aanraken en voelen

NIEUW 3+ j.

PRIKKEL JE ZINTUIGEN
F

Ontdekcapsules met elk een tactiel of geluidseigenschap. Kinderen
voelen of schudden de capsule en trachten te achterhalen wat er
achter het schuifelement verborgen zit. Luisteren, voelen, raden en
overleggen: geschikt om in groep te spelen en te experimenteren.
Samenstelling: 8 stevige capsules met afdekschermpje.

Schudden en luisteren

796

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

E. AY562901
F. AY562902

Aanraken en voelen (€ 40,41)
Schudden en luisteren (€ 40,41)

(€ exclusief)

€ 48,90
€ 48,90

€ inclusief

