Beer
puzzelbord
basisvaardigheden

voor

Met dit houten bord kun je een kind op een leuke en grappige
manier bepaalde basisvaardigheden leren! Op het bord staat een
houten beer in vrolijke kleuren afgebeeld. Je kunt de beer in
stukjes aankleden. Met elk stukje oefent je kind een
vaardigheid die past bij het aan of uitkleden. De volgende
vaardigheden kan je kind oefenen met dit bord:
een
een
een
een
een

rits open of dicht maken
riem openmaken of vast gespen
veter rijgen, knopen, strikken en losmaken
drukknoopje open en dicht drukken
klikgesp open of dicht maken

Met dit leuke houten bord ontwikkelt en oefent een kind zijn
fijne motoriek, oog-handcoördinatie en vaardigheden die nodig
zijn voor het aan- en uitkleden en dus de zelfstandigheid!

Hix,
ultradun
constructiespeelgoed
Hix is hét nieuwe constructiespeelgoed van het merk Moluk.
Gemaakt van dun materiaal wat makkelijk te vouwen is.
Dit coole speelgoed heeft drie vouwlijnen waarlangs de kegel
omgevouwen kan worden, hierdoor kan het tot vier basisvormen
omgevormd worden.
Je kan op veel verschillende manieren met dit speelgoed
spelen, waardoor het niet snel voor verveling zal zorgen!

Dit constructiespeelgoed stimuleert de fijne motoriek, de ooghandcoördinatie, prikkelt de fantasie en wordt het ruimtelijk
inzicht van het kind verder ontwikkelt.
Het speelgoed is gemakkelijk schoon te maken en is gemaakt van
100% recyclebaar kunststof en is latex vrij.

Links To Go,
voor onderweg

het

speeltje

Links To Go is leuk als eerste speeltje voor een baby en is
een zogenaamd activiteitenspeeltje. Leuk om je baby naar te
laten kijken, vast te laten houden en mee te vermaken.
De set heeft 6 verschillende kleuren en vormen en in het
totaal 12 ringen. Link de ringen aan elkaar en hang de ringen
op met de zachte kunstsof S-haak. Deze haak kan tevens
gebruikt worden voor het ophangen van andere baby speeltjes.
Door de vorm van de haak hangen de ringen (of eventuele andere
baby speeltjes) altijd goed in het gezichtsveld van de baby.
De ringen zijn gemaakt van kunststof en hebben een glanzende
afwerking. De links zijn licht van gewicht en elk stuk kan
eenvoudig schoon gemaakt worden.
Het draagt bij aan de ontwikkeling van het grijpvermogen, de
cognitieve vaardigheden en het stimuleert de fijne motoriek.
Tevens geschikt als bijtringen om verlichting te geven bij
doorkomende tandjes.
Geschikt vanaf de geboorte.

Sloten
kubus,
maak
alle
verschillende sloten open!
Een doos vol sloten
Deze fraaie, houten slotenkubus heeft vier verschillende
sloten op vier deurtjes. Kom erachter hoe ze alle vier open
gaan en vind de speciale sleutel! Oefen op een leuke en
uitdagende manier de fijne motoriek, oog-handcoördinatie en
behendigheid!

Eigenschappen
Vier verschillende sloten op vier deuren
Hoge kwaliteit, duurzaam materiaal
Houten speelgoed
Stimuleert de fijne motoriek, de oog-handcoördinatie en
de behendigheid
De kubus is ongeveer 14 cm hoog

Stapel en sorteer blokken met
garage en auto’s
Deze kartonnen stapelblokken zijn net even leuker dan alle
andere die te verkrijgen zijn. Deze zeven gekleurde blokken
hebben allemaal een opening, waardoor het tevens garages zijn
voor de bijgeleverde auto’s! De kleuren van de garages en de

auto’s passen bij elkaar, waardoor een kind ook kleuren leert
herkennen. Tevens staan er nummers op de garage en op de
auto’s, waardoor een kind ook de getallen leert herkennen. De
gebruikte kleuren zijn rood, oranje, geel, licht groen, donker
groen, blauw en paars.
Met deze stevige kartonnen blokken kun je op verschillende
manieren spelen. Stapel de blokken op elkaar en bouw een mooie
toren, of zet de blokken in een rij en maak er garages van.
Een kind oefent zijn ruimtelijk inzicht, fijne motoriek en
zijn oog-hand coordinatie. Tevens leert hij op een leuke
manier kleuren en cijfers.

Suspend Junior, uitdagend
familiespel (4 tot 8 jaar)
Dit spannende familiespel is verslavend! Hang de vrolijk
gekleurde onderdelen op aan het frame en zorg ervoor dat jij
als eerste klaar bent. Pas wel op dat het hele spel niet
omvalt! Een spel dat stalen zenuwen en vaste handen vereist!
(voor 4 tot 8 jaar).
Na het succes van het populaire Suspend (voor kinderen vanaf 8
jaar) is er nu ook Suspend Junior ontwikkelt! Zo kunnen de
jongere kinderen ook genieën van dit leuke familiespel. Het
verschil met de normale Suspend zit hem in de mooie felle
kleuren, lichtere onderdelen en een draaischijf met kleuren.
De spelregels zijn heel eenvoudig. Zet het frame klaar, draai
aan de kleurenschijf en hang de onderdelen een voor een op!
Maak de mooiste structuren en zorg dat jouw onderdelen als

eerste op zijn. Maar pas op: een verkeerde zet en het hele
Suspend kan omvallen.
Met dit spel stimuleert een kind zijn fijne motoriek, zijn
oog-handcoördinatie en zijn concentratie!

Suspend,
een
familie spel

uitdagend

Dit leuke familiespel (voor 8 jaar en ouder) met spannende
hangonderdelen vraagt om vaste handen! Als je dit balansspel
met hangers eenmaal hebt gespeeld, ben je verslaafd! Het spel
‘Suspend’ bestaat uit 24 hangonderdelen van verschillende
lengtes, die inkepingen hebben en gekleurde rubberen
uiteinden. De onderdelen moeten worden opgehangen aan de
standaard die op tafel staat. Het klinkt heel makkelijk, maar
niets is minder waar. Elke keer dat een nieuw hangend
onderdeel aan de standaard wordt gehangen, verandert het
evenwicht en wordt het steeds moeilijker om ze niet te laten
vallen! Raak jij al je onderdelen kwijt, zonder dat ze vallen?
Dan ben je de winnaar!
Er zijn drie niveaus: beginner, gevorderde en expert. Dit
spannende spel is voor 1 tot 4 personen en vraagt om stalen
zenuwen en vaste handen!!
Spelregels:
Je mag maar 1 hand gebruiken bij het ophangen. Als je
andere hand een onderdeel raakt tijdens je beurt, dan is
je beurt voorbij!
Wanneer je het onderdeel loslaat, is je beurt voorbij
Je mag je onderdeel overal aan hangen, behalve in een
inkeping of op een recht stuk waar al een onderdeel

hangt! Als je onderdeel na het ophangen vershuift en op
de plek van een ander komt, dan is dit wel toegestaan.
Bepaal voorafgaand aan het spel of je het houten
verbindingsstuk mag gebruiken als ophangpunt.
Als je net opgehangen onderdeel ervoor zorgt dat een
deel van de onderdelen het speeloppervlak van de tafel
raakt, dan moet je het onderdeel opnieuw ophangen.
Als één of meer van de hangers vallen tijdens jou beurt,
moet je ze op je eigen stapel leggen!
Wie als eerste zijn of haar hele stapel aan de standaard
heeft kunnen hangen, is de winnaar!
Met dit spel worden de fijne motoriek, de oog-handcoördinatie
en de concentratie gestimuleerd en geoefend!

Trein
Ride
On,
houten
loopfiets met blokken
Prachtige houten looptrein
Een houten trein om echt op te rijden! De trein heeft
prachtige kleuren en is een feest om mee te spelen. Je kunt
erop zitten en op rijden, maar er is meer! Aan de zijkanten
zitten openingen in verschillende vormen, waardoor de
loopfiets ook als blokkenstoof te gebruiken is! Een kind is
dus met een product grof en fijn motorisch aan het spelen!

Eigenschappen
Houten handvaten, waardoor een kind zich goed vast kan
houden

Stevige wielen
Openingen aan de zijkant in verschillende vormen, met
bijpassende blokjes
Gekleurde ronddraaiende ronde schijfjes
Stimuleert de ontwikkeling van behendigheid, mobiliteit,
coördinatie en fijne motoriek
Hoge kwaliteit, duurzame materialen

