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SENSORISCHE SPELLEN

VOELWAND
Stevige multiplex wand is voorzien van een textielzakje met ritssluiting. 
Langs daar kan je er verschillende voorwerpen in plaatsen die het kind 
voelsgewijs moet herkennen.
Afmeting: lxbxh: 40 x 20 x 20 cm.

LEG65700   € 31,50

3+3 j. 
TACTILO LOTTO BOERDERIJ
Vind in de stoffen tas op de tast een vrucht, insect, dier, groentensoort of 
voorwerp dat op het draaibordje wordt aangegeven.
Inhoud: 1 draaiwiel, 15 figuren en 1 voelzakje.

DJ81350   € 29,50

VOELBOX
Ontdek de wereld met alle zintuigen! Deze box is gemaakt uit gelakt 
multiplex en voorzien van 2 met textiel beklede openingen. Langs deze 
2 openingen kan je met je handen voelen, de 2 prisma lenzen laten de 
ogen vermoeden, langs de trechter in het deksel
Afmeting: lxbxh: 43 x 25 x 30 cm.

LEG69890   € 51,50

3+3 j. 322 st. 
HET HOK VAN RUFUS
Help Rufus de juiste beentjes terug te vinden in zijn hok.
Inhoud: 2 keer 10 botjes met verschillende textuur.
Afmeting: Botjes: 5 cm. Hok: 12 cm.

LER9079   € 45,00

 3+3 j. 32 kind. 
VOELSPEL BOSKABOUTER
12 grappige houten kabouters zoeken hun bijpassende hoed. 
De voelvlakken op het elfenhoofd en aan de onderkant van de hoeden 
helpen bij de opdracht. Ze verschillen in materiaal en kleur. Geschikt voor 
verschillende leeftijdsgroepen dankzij 2 spelversies met 
3 moeilijkheidsgraden. Bevordert tactiele en haptische waarneming, 
concentratie, werkgeheugen.
Kenmerken: Spelduur: 15 min.
Afmeting: Kabouter zonder hoed h: 5,5 cm.
Samenstelling: 12 kabouters, 12 punthoeden, dobbelsteen en spelbord.

LA1573   € 119,00

3+4 j. 31-8 kind. 
RUGGESPRAAK
Het is superleuk om figuren te herkennen die iemand anders op je rug 
tekent met zijn vinger.
Kenmerken: Dit spel bevordert het tactiele en visuele vermogen van 
het kind.

R299504   € 28,15




