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 3+3 j. 31-4 kind. 
MARBELINO 1
Het Marbelino 1 sorteerspel biedt 2 spelmodellen. Sorteer de gekleurde 
knikkers simpelweg met de vingers of met de grijptang volgens de 
opdrachtkaart op het spelbord. Maar je kan dit spel ook spelen als 
dobbelspel. De knikkers kunnen ook als eerste telspel gebruikt worden. 
Een multifunctioneel spel dat niet mag ontbreken in de kleuterklas.
Kenmerken: Ruimtelijk inzicht, fijne motoriek en oog- hand coördinatie 
worden geoefend met dit spel.
Samenstelling: 1 speelbord, 4 kleine mandjes, 1 groot mandje met 
18 grote en 30 kleine knikkers, 2 dobbelstenen, 1 grijptang en 
10 opdrachtkaarten.

HT1046   € 59,95

3+6 j. 32-4 kind. 
TOTEM ZEN
Snelheids- en behendigheidsspel. Alle houten stukjes worden in de 
speldoos gelegd en iedereen krijgt 2 houten stokjes (al dan niet met 
kikker-hulpstukje) en een tuintje. De opdrachtkaarten worden geschud 
en omgekeerd in het midden gelegd. De eerste die TOTEM ZEN roept en 
waarvan de totem ook effectief juist is, krijgt de punten die op het 
opdrachtkaartje vermeld staan.

DJ84540   € 31,95

 3+3 j. 
MARBELINO 2
De gekleurde knikkers zoeken een plekje op het bord! Kan jij alle 
plaatsjes opvullen met de juiste knikker? Kinderen kunnen op 
verschillende manieren sorteren, op het middenbord of de buitencirkel. 
Het middenbord geeft cijfers en letters weer waardoor je dit spel ook kan 
gebruiken voor eigen spelideeën. Kraak de code of vind de juiste 
combinaties. De bijgeleverde opdrachtkaarten komen in 3 verschillende 
kleuren die staan voor 3 verschillende niveaus.
Kenmerken: Wiskundig inzicht, ruimtelijk inzicht, oog- hand coördinatie 
en fijne motoriek worden uitvoerig geoefend.
Afmeting: Spelbord: 25 cm.
Samenstelling: 1 speelbord, 1 groot mandje met 64 knikkers en 
20 opdrachtkaarten.

HV1047   € 59,95

VIND HET JUISTE BLOKJE!

3+3 j. 3170 st. 
ROND IS DE WERELD
Gekleurde ronde schijfjes in verschillende kleuren en grootten in een 
handige Funplay werkschaal. Maak eigen creaties of volg de 
opdrachtkaarten. Leer zo de verschillende formaten en kleuren kennen.
Inhoud: 144 schijfjes, 25 dubbelzijdige opdrachtkaarten en 
Funplay werkschaal.
Kenmerken: 6 verschillende kleuren in 3 formaten.

MC9813   € 21,95




