Animatie: beweging, werpspellen

Werpspellen

Werpspellen
Werpspel met 3 grote schuimringen
Lichtgewicht werpringen, elk met 2 kleuren: een primaire en de overeenkomstige
complementaire kleur.
Voor het oefenen van de oog-hand coördinatie, algemene motoriek, kleurherkenning,...
Gemaakt uit kunststof buizen van 3 cm Ø met zachte antislip coating..
Technische info:
• Ø 35,5 cm
• gewicht: 230 g
1072079
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Werpspel met houten ring Retro
Kwalitatieve set bestaande uit een werpring en staander.
De werpring is verdeeld in 3 segmenten van verschillende groottes, elk voorzien van een
quotering.
Voor het oefenen van oog-hand coördinatie en algemene motoriek.
Vervaardigd uit multiplex beukenhout.
Technische info:
• werpring: Ø 33 cm, 6,5 mm dikte
• staander: Ø 25,5 cm, 30 cm hoogte
1010390
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Vloerwerpspel met 12 werpzakjes
Makkelijk werpspel omdat men werpzakjes naar beneden gooit.
De zakjes zijn gevuld met korrels en liggen makkelijk in de hand.
De kleuren en het puntensysteem maken verschillende opdrachten mogelijk.
Vanaf 3 jaar, ook voor volwassenen en ouderen.
Voor het oefenen van de grove motoriek, de oog-hand coördinatie en het herkennen en
associëren van kleuren.
Inhoud:
• grondzeil 145 x 145 cm, 100% polyester
• 12 zakjes 9 x 9 cm in 6 kleuren gevuld met granulaat korrels
552118

106,69
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Werpspel met klittenband
Werpspel met verschillende kleurvlakken voor gevarieerde opdrachten bijvoorbeeld gooien naar
de kleuren in een bepaalde volgorde, kleuren indelen volgens puntensysteem,... Compact en
makkelijk op te hangen aan de muur.
Voor het oefenen van de oog-hand coördinatie.
Vanaf 4 jaar, ook voor volwassenen en ouderen.
Inhoud:
• plastic ring Ø 82 cm, hoes 100% polyester
• 12 ballen in kunststof met klittenband Ø 3,5 cm
552120
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Ringwerpspel in metaal
Kwalitatief werpspel in metaal met 5 gekleurde rubberen werpringen.
Dit werpspel kan horizontaal of schuin opgesteld worden.
Elke staaf is voorzien van een verschillend aantal noppen in verschillende kleuren, zodat men op
diverse manieren een puntentelling kan maken.
Technische info:
• 50 x 50 cm
• hoogte 18 cm
Inhoud:
• 5 gekleurde ringen in zachte gummi
• 2 steuntjes voor de schuine opstelling
50 x 50 cm

1502908

75,00
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Werpspel met 4 gekleurde compartimenten
Dit werpspel kan schuin opgesteld worden. Het is hierdoor uiterst geschikt om te spelen vanuit
zit of rolstoel. De 4 verschillende zakken kunnen verschillende punten meekrijgen, naargelang
men het spel moeilijker wil maken. Het doek wordt met klittenband bevestigd en is afzonderlijk
wasbaar.
Technische info:
• totale hoogte: 67 cm
• opvouwbaar 18 cm dik
Inhoud:
• metalen kader: 70 cm
• doek met 4 doelen in verschillende kleuren
• 6 zachte werpballen
1502907
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Werpring
Ringen met een goede grip in Ruton met een gerild oppervlak.
Met naaldventiel.
Kleuren: rood, blauw, groen of geel.
Technische info:
• Ø 18 cm
• gewicht: 180 g
rood
blauw
geel
groen

528820
528821
528822
528823

Egelring
Ringen met een verrassend goede grip.
Kleuren: rood, blauw, groen of geel (kleur opgeven bij bestelling).
Technische info:
• Ø 17 cm
4009749
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Activity Rings
Activity Rings zijn in tal van activiteiten in te schakelen: parcours op de grond waarbij men op de
toppen van de tenen loopt, ringwerpen, ronddraaien rond de arm, kringspelen,….
De ringen zijn vervaardigd uit zacht kunstrubber en daardoor heel gemakkelijk vast te grijpen.
Technische info:
• Ø 16,4 cm
• dikte: 1,2 cm
set van 6 in verschillende kleuren
set van 24 in 6 verschillende kleuren
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Werpzakje met granulaatvulling
Bruikbaar bij verschillende werpspelen.
Technische info:
• wasbaar op 30°C

rood
geel
groen
blauw

Werpschijven in rubber
Zachte schijven voorzien van een antisliplaag.
Geschikt voor allerlei werpspelen.
Technische info:
• Ø 9,5 cm assortiment van 4 kleuren
• set van 9
set van 9

Houten kegel
Klassieke, kwalitatieve houten kegel.

36 cm
40 cm
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