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34-8 j. 
BREINTJE BEER LEERT TELLEN
Verzameling telspelletjes met vier spelideeën waarbij tellen en eerste 
rekenen met de getallen van 1 tot 10 aan bod komen.
Samenstelling: 1 Breintje-Beer-telketting, 1 dobbelsteen met cijfers, 
1 dobbelsteen met handen, 1 dobbelsteen met ogen, 40 kaarten spelregels.

HY1049   € 22,50

3+5 j. 
DE TELTOEKANS
Trek een opdrachtkaart, los op en sorteer in de juiste toekan!  
Spel kan zowel individueel als in groep gespeeld worden.
Inhoud: 10 toekans,120 opdrachtkaartjes en handleiding.
Afmeting: Toekan: lxbxh: 5 x 9 x 8 cm.

NK9836   € 39,95

3+2 j.  32-4 kind. 
TELLEN OP DE BOERDERIJ
De spelers helpen boer Tim bij het tellen en voeren van de jonge dieren. 
Met dobbelgeluk verplaatsen ze Tim's trekker naar de sappige 
klaverbladen. Wie het laatste klaverblad voert, wint het spel, 
tegelijkertijd leren de kinderen tellen.
Kenmerken: Spelduur: 15 min.
Samenstelling: 1 speelbord (bestaande uit 6 puzzelstukken), 
1 speelfiguur in de vorm van een trekker, 12 klaverbladen, 12 plaatjes 
met jonge dieren, 1 dobbelsteen, 1 spelhandleiding.

JA1050   € 24,95

3+3 j. 330 st. 
VIND DE JUISTE SCHAT!
Ahoy piraatjes! Kan jij de juiste sleutel vinden van je schatkist?  
Verzamel het juiste aantal munten en steek ze snel in je kist!  
Misschien zit er nog een verrassing in!
Doel: Eerste telspel, kleur- en vormherkenning.

RA9863   € 32,95

3+3 j. 
TELBLOKKEN
Kinderen vergelijken waarden en cijfers.  
Vergelijk, tel, voeg toe, ... tot je eenzelfde waarde krijgt.
Inhoud: 27 geïllustreerde houten blokken bedrukt aan 2 zijden 
en handleiding.
Afmeting: Blokjes: bxd: 4 x 2,5 cm. H: 1 - 10 cm.

YH7624   € 39,95

3+2 j. 315 st. 
SNAP-N-LEARN TELWALVISSEN
Kinderen tellen, stapelen en benoemen kleur. Zoek het juiste kalfje bij 
de juiste mama!
Afmeting: Mama walvis: lxh: 9 x 5,5 cm.

PY9862   € 32,15




