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3+4 j.  31-2 kind. 
CIJFERS VAN 6 TOT 15 OPBOUWEN, ACTIVITEITENSET
Leerlingen krijgen een startstuk en moeten de puzzel vervolledigen. 
Wanneer de leerling denkt klaar te zijn, sluit hij de puzzel met het 
eindstukje. Zo kan de juf zien wanneer de puzzel klaar is voor controle. 
In de handleiding kan de juf verschillende activiteiten vinden in 
oplopende moeilijkheidsgraad.
Inhoud: 66 puzzelkaartjes en handleiding.
Kenmerken: Tellen van 5 tot 15.

YJ7625   € 42,50

3+3 j. 3183 st. 
BLOKJESTELLEN BASIS 10
Deze blokjes helpen bij het tellen, meten, voorstellen van waarden, 
percentages,... een must in elke klas!
Inhoud: 100 gele blokjes (1 x 1 x 1 cm), 50 groene staven (1 x 10 x 1 cm), 
30 blauwe basissen (10 x 10 x 1 cm) en 3 rode kubussen (10 x 10 x 10 cm) 
in een handige opbergkist.

JN10051   € 54,50

3+5 j.  31-2 kind. 
TELLEN TOT 16
Deze wiskunde set moedigt kinderen aan om cijfers na te bouwen, te 
tellen en te herkennen. De grote variatie aan activiteiten laat kinderen 
kennis maken met de verschillende manieren waarop getallen kunnen 
worden weergegeven.
Kenmerken: Elk kind heeft zijn eigen sorteerlade om getalbeelden na te 
bootsen, te tellen en te sorteren.
Doel: Eerste tellen. Getalbeelden vormen.
Samenstelling: 2 sorteerlades, 24 opdrachtkaarten met verschillende 
getalweergave (vingers, cijfers, voorwerpen en groepen). 42 kaartjes, 
130 jetons om te tellen.

JM8914   € 54,50

33-8 j. 
BLOKJESTELLEN STEMPELS
Stempels met getallen op basis van het 
decimale systeem voor het weergeven van 
bedragen en hoeveelheden. Bevat vier 
stempels die eenheden, tientallen, 
honderdtallen en duizendtallen 
vertegenwoordigen. Kan met elke inkt 
worden gebruikt.
Afmeting: lxb: 4 x 4 cm.

BI1069  Set van 4 € 12,95

3+5 j.  32 kind. 
TELSPEL BLOKKEN EN CIJFERS 3
Zelfstandig leren tellen van 5 tot 20 aan de hand van leuke 
activiteitenkaarten en telblokjes.
Inhoud: 24 dubbelzijdige opdrachtkaarten in 4 series, 1 houder, 
176 kubussen in 3 kleuren en handleiding.
Afmeting: Opdrachtkaarten: lxb: 21 x 11 cm en 42 x 11 cm.

XN343006   € 46,25




