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TELLEN

3+3  31-4 kind. 
CACTUS TELWOESTIJN
Plant cactussen en leer zo spelenderwijs tellen van 1 tot 20. Volg de 
opdrachtkaart of maak er een spel van door de spinners te gebruiken.
Kenmerken: De basisframes zijn connecteerbaar waardoor je de 
oefeningen kan uitbreiden naar tellen tot 20.
Samenstelling: 4 x 5 - frame, 40 gekleurde cactussen, 20 dubbelzijdige 
opdrachtkaarten, 2 dubbelzijdige spinners en handleiding.

MG1637   € 32,95

33-5 j.  31-4 kind. 
VIJF BOLLEN ROOMIJS
Vijf bollen roomijs helpt kleuters kennis te maken met getallen van 
1 tot 5 en de daarbij horende getalbeelden. Bovendien leren ze ook om 
samen te spelen. Het spel kent verschillende spelvarianten voor jonge en 
oudere kleuters.
Inhoud: Boek met speluitleg, bord en opdrachtkaarten.
Kenmerken: Dit spel is gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen voor 
wiskundige initiatie in de kleuterschool.

BX2234   € 16,95

3+4 j.  31-6 kind. 
CIJFERBLOEMENPRACHT
Cijferbloemenpracht nodigt jonge kinderen uit om te rekenen.  
Stapel de juiste kleuren en de juiste aantallen tot prachtige bloemen.
Kenmerken: Hout en vilt.
Samenstelling: 10 gekleurde cijferstampers, 10 natuurlijke stengels, 
1 natuurlijke topstamper, 55 gekleurde vilten bloemblaadjes, 
42 patroonchips, 1 basis, 2 dobbelstenen in stoffen zak met instructies.

IQ1449   € 84,99

3+5 j.  31-3 kind. 
EEN MEER - EEN MINDER
De ideale manier om kinderen 1 meer of 1 minder te laten tellen.  
Neem 4 instructiekaarten in dezelfde kleur met het zelfde aantal 
weergegeven in het midden. Rechts leg je het kaartje met 1 meer dan 
de aangegeven hoeveelheid en links 1 minder.

R299503   € 22,50

3+3 j.  32 kind. 
MAXI KRALEN TELLEN TOT 6
Steek de kralen met cijferaanduiding op de brochette, maar opgelet, soms 
ontbreekt er een kraal! Los eerst de opdracht op alvorens op te steken.
Inhoud: 2 brochetten, 24 dubbelzijdige opdrachtkaarten, 18 maxikralen 
en 1 handleiding.
Kenmerken: Opdrachtkaarten in 4 verschillende niveau's, 
zowel horizontaal als verticaal.
Afmeting: Brochette: l: 36,2 cm. Opdrachtkaart: lxb: 34 x 6 cm.

NJ6945   € 43,50

3+3 j. 
1,2, TEL MEE
1, 2, en tel maar! Bij dit vrolijk gekleurde cijfer-legspel met talrijke 
figuren leren kinderen al spelend hoeveelheden kennen en hun eerste 
rekensommetjes oplossen.
Inhoud: 1 doos, 3 achtergrondbeelden, 5 gestanste kaarten met 
158 magnetische plaatjes.
Afmeting: lxbxh: 23,5 x 18,5 x 5 cm.

HN1043   € 19,95
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