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3+2,5 j.  32-4 kind. 
LITTLE OBSERVATION
Er fladderen vlindertjes rond in de tuin. Wie let er het best op en vangt de 
vlinder die overeenkomt met de kleuren van de dobbelstenen? Een spel 
dat het contact tussen de allerkleinsten en hun ouders stimuleert.
Inhoud: Bevat 9 vlinders, 2 dobbelstenen en 30 chips.

DJ08551   € 19,95

3+2,5 j. 
LITTLE PUZZLE
Een puzzel- en kleurencombinatiespel.  Zet de vissen zo snel mogelijk 
in elkaar door de bijpassende helften te zoeken met een vlek in 
dezelfde kleur.  € 10,95
VJ7591    € 8,95

3+2,5 j.  32-4 kind. 
LITTLE BALANCING
Een leuk spelletje waarbij balanceren het sleutelwoord is.  
Zet de kikkers op de wankele lelies en probeer ze in evenwicht te 
houden! Wanneer het iedereen is gelukt om de kikker niet om te laten 
vallen, is het spel gewonnen!

DJ08554   € 19,40

3+2 j. 
BUNNY BOO
Met de Bunny Boo kunnen jonge kinderen de fascinerende wereld van 
2D en 3D-ruimte verkennen. Los de 60 opdrachten op en leer de 
begrippen zoals boven/onder, binnen/buiten, zichtbaar/verborgen, enz. 
Kijkt het konijn door het ronde gat of door de ster? Zit het konijn op de 
gele, rode of blauwe blok? Sommige opdrachten zien er bijna hetzelfde 
uit, maar laat je niet misleiden, de oplossing kan verrassend anders zijn.
Inhoud: 60 opdrachtkaarten, instructies, een rode, gele en blauwe 
houten blok.
Afmeting: lxbxh: 31 x 24 x 11 cm.

SG017   € 29,95

3+3 j.  31-4 kind. 
LUDANIMO
Deze prachtige doos bevat 3 leuke spelletjes voor de allerkleinsten.  
Het ene spel oefent het geheugen, het tweede spel is een evenwichts-
oefening en bij het derde spelletje stippel je zelf het parcours van 
de dieren uit.

DJ08420   € 34,95

32-4 j.  31 of meer kind. 
DAY & NIGHT
Gebruik de houten vormen om de voorgestelde opstellingen na te 
bouwen. Opgaven met stijgende moeilijkheidsgraad.
Inhoud: 10 kleurige blokken en een spelbasis gemaakt van 
kwaliteitshout. Boekje met 24 "dag"-opdrachten en 24 "nacht"-
opdrachten en spelregels.

KT2577   € 29,95




