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3+3 j. 
WHEEL OF ACTION
Draai aan het rad en ontdek welke beweging 
de kinderen moeten imiteren. De ene 
oefening vraagt evenwicht de ander meer 
uitdaging maar elke beweging is dolle pret 
voor iedereen. Met de cijferzijde kan je als 
begeleider allerlei spellen bedenken.
Afmeting: bxd: 44 x 4 cm.
Samenstelling: 1 houten rad met 
1 dubbelzijdige opdrachtplaat.

WV2187   € 42,50

3+4 j. 
YOGASPEL
84 verschillende activiteiten om handelingen en concentratie te 
controleren. Kinderen worden bewust van hun eigen lichaam en het 
beheersen ervan. Op de poster staan 14 ademhalingsoefeningen die wel 
leuk zijn om in de loop van de dag af en toe te oefenen en zo de kinderen 
ook weer even tot rust te brengen.
Inhoud: 1 spelbord, 1 poster, 35 dubbelzijdige opdrachtkaarten en 
1 handleiding.
Afmeting: Poster: 58 x 42 cm. Opdrachtkaarten: 29 x 21 cm.

XN391274   € 43,20

3+4 j. 
READY, SET, MOVE
Beweeg! Sta op een gekleurde stip en werp met de 2 dobbelstenen 
om te weten hoeveel en welke oefeningen je moet uitvoeren. 
Kort bewegingsspel waar niet veel ruimte voor nodig is.

LER1883   € 58,60

3+4 j. 
PEDAYOGA
PedaYoga is een ludiek yogaspel waarmee de jonge kinderen zich bewust 
worden van hun eigen lichaam en emoties. De missie van PedaYoga is 
om yoga te integreren in het onderwijs om de kinderen hun concentratie 
en leerattitude te verbeteren. De kaarten zijn handig in gebruik.
Inhoud: 56 opdrachtkaarten met poses en emoties, 
32 begeleiderskaarten, 2 dobbelstenen waar de kleine opdrachtkaarten 
in passen in een handige opbergzak. Incl. handleiding.
Kenmerken: Geplastificeerde kaarten.
Afmeting: Begeleiderskaarten: A4-formaat.

M590055   € 68,70

3+3 j. 
KROKODILLEN HOP
Kinderen springen stroomafwaarts en herkennen en benoemen vormen, 
kleuren en cijfers.
Afmeting: lxb: 250 x 75 cm.

LER9544   € 54,10




