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3+3 j. 
DE 3 VARKENTJES
Een sprookjesachtig logisch denkspel met herkenbaar thema voor 
kleuters. Het opdrachtenboekje bevat 24 dag- en 24 nachtopdrachten.
Inhoud: Incl. prentenboek om de spelervaring te maximaliseren.

SG019   € 24,95

3+3 j. 
CASTLE LOGIX
Kan jij het kasteel op de juiste manier bouwen? Logisch denkspel dat 
uniek is, omdat het reeds gespeeld kan worden door kinderen +3j. 
Combineer logica, ruimtelijk inzicht en fijne motoriek en bouw de 
mooiste kastelen.
Inhoud: Boekje met 48 opdrachten en oplossingen in 4 verschillende 
niveaus. 4 grote blokken en 3 torens in hout.
Afmeting: lxbxh: 24 x 6 x 24 cm.

SG010   € 29,95

3+4 j.  31 of meer kind. 
CAMELOT JUNIOR
Kan jij de prinses redden die gevangen zit in de hoogste toren van het 
kasteel? Camelot Jr is een unieke puzzel waarbij je logica, ruimtelijk 
inzicht en fijne motoriek combineert om de oplossing te vinden. Plaats 
alle toegelaten blokken op het spelbord en combineer totdat de prins en 
prinses elkaar kunnen ontmoeten.
Inhoud: Boekje met 48 opdrachten en oplossingen, in 4 niveaus. 
4 torens, 3 trappen en 1 brug in duurzaam hout.
Afmeting: lxbxh: 24 x 6 x 24 cm.

KR2576   € 29,95

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

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+4 j. 
SNEEUWWITJE
“Sneeuwwitje" is een kennismaking met logica, kleuren en symbolen, 
speciaal op maat van kleuters. Kan jij de 7 dwergen helpen om 
Sneeuwwitje te vinden? Probeer de juiste plaats in het huis te vinden 
voor alle figuren. De symbolen in de opdracht geven aan wie waar moet 
komen. De laatste vrije plaats is voor Sneeuwwitje.
Je kan dit spel op 2 manieren spelen: de eerste 24 opdrachten speel je 
aan de binnenkant van het huisje, de andere 24 speel je aan de 
voorkant. Als je alle figuurtjes geplaatst hebt, open je alle luikjes om te 
kijken of ze allemaal juist staan.

SG024   € 24,95




