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KLEUREN

3+2 j. 328 st. 
DOMINO UP
Men begint met 6 domino's aan elke speler uit te delen, de rest van de 
domino's is de pot. De eerste speler legt een domino op tafel neer. 
Vervolgens leggen de andere spelers om de beurt een andere domino 
op tafel neer, waarbij de kleuren van de dieren dezelfde kleur hebben. 
De speler die als eerste geen domino's meer heeft is de winnaar.
Afmeting: bxh: 5 x 6 cm.

AA4746   € 22,75

3+3 j. 
TRICOLOR
Leuk spel om kleur en grootte te herkennen. Het plaatsen van de cilinder 
met het pincet oefent ook de pengreep!
Inhoud: 1 houten opdrachtkaarthouder, 6 dubbelzijdige 
opdrachtkaarten (in 2 niveaus), 1 houten basis met 9 verschillende 
cilinders en handleiding.
Doel: Onderscheiden van grootte en kleur. Bevorderd de fijne motoriek 
meer bepaald de pengreep.
Afmeting: Cilinder: Ø 3 cm. Pincet: lxb: 14 x 4 cm. Kaart: lxb: 12 x 12 cm.

YF7622   € 32,50

• 87 fantasiekralen
• 42 opdrachtkaarten
• 2 abacussen

• 34 opdrachtkaarten
• 50 legkaartjes
• 2 sorteerdozen

3+4 j. 32 kind. 
ATELIER ABACUS 2 BASIS COMPLEET
Deze set bouwt verder op het atelier abacus 1 door manipulatie van 
10 vormen en 10 geassorteerde kleuren. De opgaven zijn moeilijker en 
de eerste noties rond tellen worden aangebracht.
Samenstelling: 2 abacussen met 5 pennen (plastic), 87 sorteerkralen 
in 10 kleuren en 10 vormen, 42 modelkaarten(7 series van 6) 
en handleiding.

XP4156   € 49,20

3+4 j. 32 kind. 
ATELIER ABACUS 2 UITBREIDING
Samenstelling: Aanvulling: 4 abacussen, 54 sorteerkralen in 
10 kleuren en vormen.

XR4157   € 37,50

3+3 j. 32 kind. 
ATELIER SORTEREN BASIS COMPLEET
Materiaal bestaande uit sorteerdozen van hard plastic en 
opdrachtkaarten met stijgende moeilijkheidsgraad. De kaarten 
worden in het gleufje van elke doos geschoven.
Kenmerken: Individueel of in groep.
Doel: Voor de eerste sorteeroefeningen.
Afmeting: l/b doos: 27 x 12 cm. l/b kaart: 25,5 x 8,5 cm. 
l/b antwoordkaartjes: 4,5 x 5,5 cm.
Samenstelling: 2 plastic sorteerdozen, 34 opdrachtkaarten, 
50 antwoordkaartjes, handleiding.

XT4158  voor 2 kdn. € 45,50

3+3 j. 32 kind. 
ATELIER SORTEREN UITBREIDING
Samenstelling: 2 plastic sorteerdozen. € 19,95
XV4159    € 16,95




