W E R E L DO R I Ë N TAT I E E N T E C H NOLOG I E
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B. OPBLAASBARE WERELDBOL GEOGRAFISCH

A. OPBLAASBARE WERELDBOL DIERENWERELD
Reis rond de wereld en ontdek op deze bal 272 mooie afbeeldingen
van je favoriete dieren. Grote opblaasbare wereldbol.
Kenmerken: Gemaakt van een dikke PVC, die voldoet aan alle
Europese standaarden.
Afmetingen: Ø van 50 cm.

Ontdek de wereld: vind landen en continenten, ontdek zeeën en
oceanen. Leer de naam van de hoofdsteden over de hele wereld.
Grote opblaasbare wereldbol.
Kenmerken: Gemaakt van een dikke PVC, die voldoet aan alle
Europese standaarden.
Afmetingen: Ø van 50 cm.

PJ7551 

PK7552 

Per stuk (€ 12,56)

€ 15,20

C

Per stuk (€ 12,56)

€ 15,20

D

6+ j.
6+ j.

C. GEOPUZZEL EUROPA
De Geopuzzel Europa heeft 58 stukken in de vorm van individuele
landen en groepen van landen. De buitenkant van de puzzel vormt
een frame om de landvormige stukken op hun plaats te houden.
Kenmerken: Vervaardigd in stevig karton.
Afmetingen: L/b: 49 x 32 cm.
Samenstelling: 58 stukken.

D. GEOPUZZEL WERELD

PL7553 

PM7554 

Per stuk (€ 14,71)

7+ j. 133 -delig

E. WINDKRACHT

€ 17,80

De Geopuzzel Wereld heeft 68 stukken in de vorm van individuele
landen en groepen van landen. De buitenkant van de puzzel vormt
een frame om de landvormige stukken op hun plaats te houden.
Kenmerken: Vervaardigd in stevig karton.
Afmetingen: L/b: 61 x 32 cm.

E

Per stuk (€ 14,30)

F

Doel: Samenwerken en
experimenteren om het doel
te bereiken door energie op te
wekken.
Deze set bevat alle onderdelen
om aan de slag te gaan en te
experimenteren met windenergie.
Verschillende soorten vleugels
van turbines kunnen op meerdere
manieren aangepast worden
om zo optimaal energie te
genereren. Na het opzetten
van de constructie gaat de
onderzoeksfase van start om
met windenergie de lamp te laten
branden of de voertuigen te laten
rijden.
Kenmerken: Vervaardigd uit stevig plastic.
Samenstelling: 133 diverse onderdelen waaronder wielen, een motor en windturbines.
Ook is een handleiding van 40 pagina’s voorzien met illustraties in kleur om 2 windturbines
of 6 voertuigen te bouwen.

F. KOMPAS MET STAANDER
EN NAALD

FM8285 

VE6153 

(€ exclusief)

(€ 40,83)

€ inclusief

€ 17,30

€ 49,40

Prachtig hulpmiddel om de werking van
het kompas te begrijpen, de magnetische
polen te ontdekken en het achterhalen
van een elektrische stroom.
Afmetingen: Naald 7,5 cm lang.
Samenstelling: Gemagnetiseerde naald
op een niet-magnetische houder.
Het noorden is in het rood gemarkeerd.
Met bijhorende werkkaart.
(€ 5,91)

€ 7,15

D ID A C T IS C H E MAT ER IA L EN 6 T OT 12 J A AR
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