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MIJN FAMILIE, KLEUREN  
EN VORMEN SORTEREN

3+3 j. 321 st. 
MIJN FAMILIE OPDRACHTKAARTEN
Met deze kaarten worden de 'mijn familie'-figuurtjes gesorteerd op 
kleur en formaat. Het kind leert ook proporties, groeperen, 
patronen vormen,...
Inhoud: 21 dubbelzijdige opdrachtkaarten.
Kenmerken: Te gebruiken in combinatie met MY9828 en VH4700.
Afmeting: lxh: 29 x 11 cm.

LER3377   € 19,50

3+3 j. 3200 st. 
GEOSTIX JUNIOR
Flexibele plastic elementen buigen en klikken eenvoudig samen. 
Aan de hand van de opdrachtkaarten worden leuke figuren gevormd.
Doel: Fijne motoriek, kleur- en patroonherkenning.
Afmeting: variërend van 2,5 tot 15 cm.
Samenstelling: 200 plastic elementen, 30 dubbelzijdige 
opdrachtkaarten in kleur.

VV8477   € 27,95

3+3 j. 324 st. 
MIJN FAMILIE
Deze kleurrijke set leert het jonge kind alles rond zichzelf en zijn familie. 
Met deze set kan het kind ook sorteren per vorm en per kleur.
Kenmerken: 4 verschillende kleuren.
Afmeting: h: 6 cm.

LER3660   € 11,95

3+3 j. 342 st. 
MIJN BUREN
Al op jonge leeftijd leren kinderen hun plaats kennen in de wereld door 
hun relatie binnen families. Met deze set kan je families samenstellen en 
je eigen buurt maken. Kinderen leren kleuren sorteren, vormen sorteren, 
tellen en groeperen.
Inhoud: 6 huisjes en 36 familieleden.
Afmeting: Huisje: hxb: 8 x 7 cm.

VH4700   € 27,95

3+3 j. 372 st. 
MIJN FAMILIE XL
Extra grote set 'Mijn familie' in 6 verschillende kleuren.
Afmeting: h: 6 cm.

MY9828   € 29,50

3+3 j. 31-2 kind. 
COLORS PEG SPEL
Met dit spel leren jonge kinderen kleuren herkennen en benoemen 
maar ook combineren met kleurrijke prenten. Door gebruik van de 
spelden oefenen ze ook hun pengreep! De opdrachtkaarten tonen 
prenten binnen 5 thema's uit het dagelijkse leven. Laat de kinderen de 
prenten bestuderen en laat hen vertellen wat ze zien. Zo oefenen ze taal 
en woordenschat.
Inhoud: 2 spelborden, 24 wasspelden in 4 kleuren, 10 opdrachtkaarten 
en handleiding.
Afmeting: Spelbord: lxb: 21 x 21 cm.

PV9860   € 74,99




