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3+4 j.  31-2 kind. 
ATELIER CIJFERCOMPLEMENTEN
Dit atelier laat de kinderen getallen van 5 tot 
10 ontleden en samenstellen. Verschillende 
onderdelen kunnen apart of simultaan 
geoefend worden wat de kinderen later 
flexibeler maakt tijdens de rekenopdrachten. 
Met behulp van de driehoekige stukken, 
voltooien kinderen 4 hoeveelheden om het 
opgegeven doelnummer te bereiken. Dit op 
3 verschillende niveaus: met behulp van 
cijfers, dots of vingers.
Afmeting: 
Magnetisch spelbord: 17,6 x 17,6 cm.
Samenstelling: 2 magnetische basisborden, 
18 activiteitenkaarten, 18 magnetische 
cijferschijven, 24 driehoekige magnetische 
kaartjes en 1 handleiding.

HR1399   € 43,95

3+3 j. 
MINI MOTOR TELLEN
Tel je weg naar de finish! Leer tellen tot 20 met deze kleurrijke autootjes.
Inhoud: 2 koppelbare wegen en 25 autootjes in 5 verschillende kleuren.
Afmeting: l: 30,5 cm.

LER7731   € 27,80

3+3 j. 
MONSTERBALANS
Breng de weegschaal in balans door aan beide zijde een zelfde getal 
te vormen.
Inhoud: Incl. opdrachtenboekje.
Afmeting: bxhxd: 30 x 24 x 10 cm.

VM4704   € 29,95

34-8 j. 
EDULUDO OPTELLEN
Op het lelieblad vind je een opdracht. Plaats de juiste hoeveelheden van 
de aangeduide dieren in de vijver. Hoeveel dieren zitten er in het totaal in 
de vijver? Leuk en eenvoudig rekenspel.
Inhoud: 1 spelbord met 30 opdrachtkaarten en 40 dieren.
Kenmerken: Antwoord staat steeds aan de onderkant  
van het lelieblad. € 16,95
DJ08312    € 14,95

3+3 j.  31-4 kind. 
SLIMME IJSBOLLEN
Stapel de ijsbollen per kleur, schep het juiste aantal, plaats in de juiste 
kleur kom,... heel veel variatie met dit eenvoudige kleur- en telspel.
Inhoud: 4 horentjes, 4 kommetjes, 20 ijsbollen, 23 dubbelzijdige 
opdrachtkaarten, spinner en ijsbox
Afmeting: Ijsbox: lxhxb: 14 x 10 x 9 cm.

LER6315   € 35,50




