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KLEUR EN VORM SORTEREN

3+3 j. 
PATROONVORMEN KLASSET
Een extra grote set om een hele klas aan het 
werk te zetten met de patroonblokjes.
Inhoud: Stevige kunststofopbergbox met 
1500 patroonblokjes: 6 vormen en 6 kleuren, 
1 set opdrachtkaarten basic, 1 set 
opdrachtkaarten gevorderd en 1 handleiding.

JG6875   € 124,50

3+5 j. 
LOGICA BOUWMEESTERS
Een spel voor pientere bouwers! Op de 16 voorbeeldkaarten met drie verschillende 
moeilijkheidsgraden staat telkens een bouwwerk in twee perspectieven. De kleine bouwer moet een 
kaart trekken en dan met ruimtelijk inzicht het getoonde bouwwerk namaken! Op de achterkant van 
de voorbeeldkaart is te zien of dat gelukt is. Telkens weer anders, altijd fascinerend! Om vrij te spelen 
of voorbeelden na te leggen en te bouwen.
Samenstelling: 1 legbord, 26 houten bouwstenen, 16 dubbelzijdige voorbeeldkaarten.

HX1048   € 39,95

3+3 j. 
FROBEL VORMENMIX
Extra grote set gekleurde houten geometrische figuren om composities 
te maken.
Inhoud: Houten kist gevuld met 1242 vormen.
Doel: Kleur en vorm herkennen en sorteren. Fijne motoriek.
Afmeting: Kist: lxbxh: 49,5 x 36,5 x 7,5 cm.  
Vierkantje: lxbxd: 2,5 x 2,5 x 0,6 cm.

RY9879  Set van 1242 € 219,00

3+3 j. 
PATROONVORMEN GRADATIE
Kunststof patroonblokjes dienen op de 
correcte manier op de juiste plaats op de 
opdrachtkaart gelegd worden.
Inhoud: 100 blokjes en 12 dubbelzijdige 
opdrachtkaarten in 3 niveaus.

JF6874   € 21,95

3+3 j. 
WASLIJN
Kinderen bevestigen de kledingstukken met 
behulp van de houten wasknijpers aan de 
waslijnen. Dit kan volgens de volgorde 
getoond op één van de opdrachtkaarten of 
naar eigen fantasie.
Kenmerken: Spelelementen in hout, 
opdrachtkaarten in stevig karton.
Doel: Kleur- en vormherkenning. Oefenen 
van de fijne motoriek.

PX3792   € 46,35

FROBEL VOORBEELDKAARTEN
Inhoud: 10 dubbelzijdige voorbeeldkaarten.
Afmeting: lxb: 25 x 25 cm.

TA9880  Set van 10 € 39,99

3+3 j. 
BLOKKENMOZAÏEK
Dupliceer de opstelling van de blokken 
weergegeven op de opdrachtkaart.
Inhoud: 36 blokken + 10 dubbelzijdige 
opdrachtkaarten.
Kenmerken: Beukenhout.
Afmeting: Piramide: lxbxh: 4 x 4 x 2,8 cm.

JC6872   € 34,95




