Activiteitenroller
Primi Passi

Bloem

Uitdagende activiteiten roller van Primi Passi met als thema
bloemen.
Leeftijd: 18+ maanden
Merk: Primi Passi

Knutseldoos
Zelf
zeepjes
maken thema Flowers
Creatieve Knutseldoos Zelf zeepjes maken thema Flowers.
Alles wat je nodig hebt hiervoor is inbegrepen. Met deze set
maak je 9 a 12 zeepjes afhankelijk van de grootte, dus ook erg
leuk als activiteit tijdens een kinderfeestje. De basiszeep is
voorverpakt in kleien blokjes dus daar komt geen mes aan te
pas. Eenvoudig de blokjes laten smelten in de magnetron of
pan, geur en kleurstoffen naar wens toevoegen en in het
malletje gieten! Circa 1 uur laten afkoelen en..klaar!
Ook de gereedschapjes zoals plastic handschoenen,
roerspateltjes en schenk/mengkommetje zijn inbegrepen.
Natuurlijk wordt er ook een duidelijke stap voor stap
handleiding meegeleverd, in meerdere talen. Een duidelijke
Nederlandse vertaling hiervan is ook in de verpakking te
vinden.
Afmeting verpakking: 25 x 20 x 6 cm

Inhoud verpakking Soap Art Smiles:
* 200 gram transparante, geurloze zeep in 24 blokjes
* Kunststof mal met 6 verschillende vormpjes in thema
* Smelt en mengcup, te gebruiken in magnetron
* 3 houten roerspatels
* 3 kunststof flesjes kleurstof
* 2 kunststof flesjes geurstof
* Setje plastic handschoenen
* Stap voor stap instructie met foto’s en uitleg in diverse
talen. Nederlandse beschrijving extra bijgeleverd.
Goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar!
(Ook voor jongere kinderen mits begeleiding ouders of oudere
kinderen!)

Kralengolf Bloemenfantasie
De kralengolf Bloemenfantasie, is voorzien van zuignappen
waardoor dit speelgoed gemakkelijk op tafel of kinderstoel kan
worden vast gezet.
Kinderen leren zo spelenderwijs oorzaak en gevolg, logisch
nadenken en bovendien werkt het ter bevordering van de ooghandcoördinatie. De vrolijke kleurtjes spreken kinderen
natuurlijk heel erg aan en ze zullen er echt veel plezier
beleven
Leeftijd: +6 maanden

Magneetfoto figuren
Meer dan 40 magnetische houten delen kunnen in deze leuke
bloemenlijst op een gelakt werkblad tot steeds nieuwe
fantasievolle figuren en situaties worden gelegd. Lachende
gezichten, kleurige wielen, verkeerslichten en verkeersborden
zijn een vrolijke introductie in de wereld van het wegverkeer.
Als een nieuwe foto klaar is kan de lijst met de vooraf
bevestigde ogen aan de muur worden gehangen.
Afmetingen: ca. 26 x 26 x 1 cm
Vanaf 3 jaar

