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3+3 j. 
MINI MUFFIN ACTIVITEITENSET
Je kan dit spel met dobbelstenen spelen of met de kaartjes. Vul het blik 
op met het juiste aantal muffins in de juiste kleur. Het jonge kind leert 
kleuren herkennen en tellen tot 10.
Inhoud: Bakblik, 60 mini muffins, 1 scheptang, 2 dobbelstenen, 
12 dubbelzijdige opdrachtkaartjes en handleiding.
Kenmerken: Individueel of in groep.
Afmeting: Bakblik: l: 25 cm.

LER5556  Set van 72 € 32,95

3+3 j. 
STAPELCIJFERS
Met deze prachtige houten cijferblokken leert ieder kind spelenderwijs de 
getallen. Ruimtelijk zal 10 altijd even hoog zijn! Stapelen maar en ontdek!
Inhoud: 15-delig.
Kenmerken: De cijfers zijn gemaakt van 100% FSC hout.
Afmeting: nr. 10: bxh: 2 x 20 cm.

KF1070   € 39,95

35-7 j.  31-4 kind. 
CATCH THE NUMBER
Wiskundig spel om getallen te ontdekken, te lezen en de eerste 
toevoegingen te doen.
Kenmerken: Het spel is eenvoudig op te zetten, gemakkelijk modulair en 
verschrikkelijk effectief om de eerste cijfers te leren.
Afmeting: l: 4,5 cm.
Samenstelling: 40 houten figuren (waarden van 2 tot 7), 1 grote 
cijferdobbelsteen (van 6 tot 12), 1 sterrenbeelddobbelsteen 1 tot 6, 
1 sterrenbeelddobbelsteen 2 tot 6 + jokerzijde, 4 punts markers, 
4 pionnen, linialen.

LT1611   € 24,95

3+2 j. 
VROLIJKE KOEIEN
De koeien bestaan uit 2 delen. De voorkant een cijfer van 1 tot 10, 
de achterkant het overeenkomend aantal stippen. 
De overeenstemmende kleur van onze boerderijvriendjes oefenen 
kleurherkenning en laten zelf-controle toe.
Doel: Ideaal voor wiskundige initiatie bij de jongste kinderen. 
En ook super leuk om ermee te spelen.
Afmeting: lxh: 9,5 x 5 cm.
Samenstelling: 10 koeien.

JT4283   € 32,15

3+6 j.  32-5 kind. 
OVERAL ERWTJES
Spannend wiskundig spel. Door de erwten te sorteren, ze op te tellen en 
met de andere spelers te ruilen, wordt het al makkelijker om een 
volgorde te creëren van erwtenkaarten van 1 tot en met 6.

HA304277   € 9,95

3+2 j. 
GETALLENBOERDERIJ
Op de getallenboerderij is veel te ontdekken! Hoeveel schapen, koeien, 
varkens... zijn er? En hoeveel vruchten draagt de appelboom? Op elk 
moment is het jonge kind bezig met tellen en of cijfers.
Kenmerken: Bevordert het leren tellen, kwantiteitsgevoel, fijne motoriek 
en hand-oogcoördinatie.
Afmeting: lxb: 4 x 4 cm.
Samenstelling: 10 dubbelzijdig bedrukte bouwstenen: met cijfers en 
boerderijmotieven voor de betreffende hoeveelheid.

KZ1571   € 19,99
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MIJN EERSTE TELSPELLEN




