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Visuele perceptie: 2-dimensioneel: geometrische vormen
Honingraat inlegpuzzel met gekleurde cirkels
Een puzzel met zeshoekige houten elementen waarop telkens de helft staat van een gekleurde
cirkel. Men moet de juiste combinatie vinden.
Technische info:
• basisbord met 7 zeshoekvormige puzzelstukken in hout
• 28 x 28 x 3 cm
560666

25,00

1

Lijnpuzzel
Maak de opdrachten naast of op de voorbeeldkaart. Er zijn opdrachten met tussenlijnen, zonder
tussenlijnen en vrije opdrachten.
Doel: stimuleren van het ruimtelijk denken, kunnen loskomen van een eerste indruk en komen
tot een juiste analyse.
Inhoud:
• beukenhouten kader met schuifdeksel
• 12 kunststof kaarten = 24 opdrachten
• 12 lijnstukjes
• handleiding
3005470

30,00

1

Magnetische Quadrant
Legspel met verschillende kleuren. Hierdoor is het aantal mogelijkheden zeer groot.
Magnetisch, hierdoor geschikt om ook op een schuin werkvlak te spelen en meer bestand tegen
onverwachte bewegingen.
Afzonderlijk te bestellen:
• grondbord: 30 x 30 cm
• legvierkantjes: 16 x 16 x 4 mm
grondbord
legvierkantjes (100)

102763
102759

31,63
44,31

1
1

Geometrische legvormen Mozaïek Box
Op de kaarten (voor- en achterkant) worden de gekleurde vormen gelegd volgens motief. Ook
eigen creaties met de afzonderlijke onderdelen zijn mogelijk. Voor het oefenen van de oog-hand
coördinatie, fijne motoriek, herkennen/benoemen van kleuren/vormen … ook als ontspanning.
Inhoud:
• 4 kaarten
• 90 vormen
• houten doos met schuifdeksel
2412
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Magische mozaïek + voorbeeld brochure
Educatieve, geometrische puzzel om de observationele en logische vaardigheden te oefenen
alsook vormherkenning, fijne motoriek en oog-hand coördinatie.
Men kan de patronen naleggen of eigen patronen vormen.
Vanaf 6 jaar, ook voor volwassenen en ouderen.
Inhoud:
• frame: 24 x 24 cm
• 64 houten driehoeken: 0,5 x 0,85 cm
• patronen met 180 motieven
• verkrijgbaar in zwart/wit of in kleur
zwart/wit
geel/rood

102758
001322

34,33
34,09

1
1

35,00

1

Quadrate, eenvoudige tangram Nikitin N3
Quadrate bevat opdrachten om een vierkant te vormen, telkens samengesteld met
puzzelstukken. Vergelijkbaar met Tangram.
De opdrachten gaan in opklimmende moeilijkheidsgraad van 2 tot 7 puzzelstukken.
Inhoud:
• 68 puzzelstukken in 4 basiskleuren
• voorbeeldboekje
3013

Circo
Maak de figuren na met kwartcirkels. Dit kan op de opgavenkaart zelf of op de kaart met het
hulpraster. Er zijn opgaven van klein naar groot. Wil je nog verder? Maak zelf een patroon en
laat iemand anders dit naleggen!
Doel:
• stimuleren van het ruimtelijk inzicht
• het maken van onderscheid tussen het geheel en de delen
Inhoud:
• beukenhouten kader met schuifdeksel
• 1 kunststof kaart met raster, om de opgave te maken of om zelf een patroon te leggen
• 14 kunststof opgavenkaarten met in totaal 28 opgaven oplopend in formaat en
moeilijkheidsgraad
• 2 x 14 kunststof speelkaartjes met kwartcirkels
• handleiding
3005465

34,00

1

Dusy-Maxx
Dusy-Maxx is een hoogwaardige reeks spelopdrachten in hout.
Alles kan afzonderlijk besteld worden.
De basis is een werkbord waarop verschillende opties mogelijk zijn:
• houten basisbord, 55 x 55 cm buiten en 50 x50 cm binnen, 1,8 cm hoog
• schuifpuzzel van 4 x 4 , omvat 15 houten vierkanten van 12 x 12 cm elk voorzien van een
doorzichtige schuiflade, waarin men zelf opdrachten kan steken
Voorbeelden van toepassingen: kleurvlakken, een grote foto die men verknipt tot een puzzel,
geometrische figuren of lijnen
• houten sorteerraster zodat men 100 vakjes krijgt
• set van 4 gezelschapsspellen: 2 x 2 zijdig bedrukt:
• mens-erger-je-niet voor 4 en voor 6 spelers met 24 gekleurde pionnen, dobbelsteen 3 cm
• molenspel met 24 speelschijven, katoenen buideltje
• schaakbord. De houten schaakstukken kunnen afzonderlijk besteld worden en zijn 4-9 cm hoog.
schuifpuzzelbord, basisbord inbegrepen
sorteerraster 100, basisbord inbegrepen
basisbord
schuifpuzzelbord
sorteerraster 100
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Driehoeksspel
Maak de modellen na met de driehoekjes. De modellen lopen op in moeilijkheidsgraad en zijn
ingedeeld in 6, 7 of 8 driehoekjes.
Doel:
• bevorderen van het logisch denken en redeneren
• stimuleren van het visueel ruimtelijk inzicht
Inhoud:
• houten kader
• 12 kunststofplankjes
• 8 kunststofdriehoekjes
3005461

35,00

1

Logische rijen - vorm- en kleursortering
Vorm- en kleursortering van Nikitin.
24 bedrukte kubussen van 3 cm met geometrische figuren en kleuren.
In een bijgevoegd voorbeeldenboek worden 48 opdrachten gegeven, dit in goed uitgekiende
oplopende moeilijkheidsgraad.
3008

45,00

1

Qwirkle Domino
Verschillende opdrachten zijn mogelijk met deze blokken: onderscheiden of associëren van de
vormen en/of kleuren, al dan niet met puntenscore,...
Stimuleert het logisch denken, het reactievermogen, de fijne motoriek, de oog-hand coördinatie,…
Voor 2-4 spelers vanaf 6 jaar, ook voor volwassenen en ouderen.
Inhoud:
• 108 houten blokken: 3,5 x 3,5 x 1,5 cm
• 1 zakje
556765

44,50

1

46,56

1

55,00

1

Inlegbord vormen
12 verschillende geometrische vormen hebben elk een stevige houten knop.
Technische info:
• 40 x 30 cm
• vormen ± 8 cm
537308

Triplet driekleurig legspel
Legspel, domino en Memory in één.
Kan als gezelschapsspel of als opdracht in therapie gebruikt worden.
Inhoud:
• 48 houten driehoeken van 8 cm
• een beukenhouten kader
• spelvoorbeelden en patronen
3021
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Mozaïek
Talrijke varianten met ordenen en aanleggen zijn mogelijk.
Het uitgangspunt is steeds een kleurrijke zeshoek.
Op de 4 kaarten van één sessie wordt het voorbeeld in stapjes getoond.
Deze voorbeelden legt men na, terwijl het uiteindelijke voorbeeld steeds zichtbaar blijft.
Inhoud:
• 96 houten ruiten
• 32 kwartetkaarten
• handleiding.
Het geheel zit in een stevige houten doos.
102362

55,84

1

001328

59,71

1

Parelsorteerspel
Massieve houten kralen in verschillende kleuren.
Technische info:
• 41,5 x 9 x 28 cm
• kralen: 5 cm Ø

LoGeo + patroonkaarten
3 vormen in 3 kleuren vormen samen 9 "LoGeo's", d.w.z. houten blokjes met geometrische
figuren in reliëf. Het bijgeleverd voorbeeldboek is didactisch opgebouwd van zeer eenvoudig tot
moeilijk. Het spel oefent de ruimtelijke oriëntatie en het logisch denken.
Inhoud:
• patroonkaarten
• spelbord
1400832

62,00

1

Magna shapes- kleuren en vormen
Magna Shapes bevat originele opdrachten waarbij met zwarte raampjes met uitsnijdingen in de 4
basisvormen gewerkt wordt: cirkel, driehoek, vierkant en ster.
Er worden 4 magnetische basisborden meegeleverd, waardoor men met verschillende personen
tegelijk kan werken.
Op de basisborden komen telkens 4 kleinere magneetborden waarop men de opdrachten uitvoert
aan de hand van voorbeelden.
Inhoud:
• 4 magneetborden van 24 x 24 cm
• 16 magneetborden van 11 x 11 cm
• 64 zwarte kadertjes in karton
• 24 voorbeeldkaarten
1010176
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Roadrunner
Een interessant verticaal strategiespel, volledig in hout uitgevoerd. Men kan het individueel of
met 2 spelen. De gekleurde houten topjes moeten verschoven worden tot de vereiste positie.
Een aantal voorbeeldpatronen zijn bijgevoegd. Dit spel vereist middelgrote motoriek en
coördinatie. De beweging wordt geleid, zodat ongecontroleerde bewegingen gecorrigeerd
worden.
Technische info:
1010105

72,00

1

Trapee
Magnetisch puzzelspel met kleurvormen: trapeziums.
De bedoeling is het vlak te vullen met de verschillende vormen door deze te verschuiven met de
magneetstift.
Het betreft een "gesloten" spel: alles zit achter plexiglas, niets kan verloren gaan.
Inhoud:
• spelbord: 44,5 x 34 x 1,2 cm
• 2 sterke magneetstiften
• 39 trapeziumvormen in 3 opvallende kleuren
1400854

84,00

1

Legspel met gekleurde driehoeken
Dit legspel verkent de eigenschappen van de driehoek en varianten zoals ruit, trapezium en
hexagon. Ook voor het oefenen van de oog-hand coördinatie, fijne motoriek,...
De bijgeleverde patronen kunnen nagelegd worden en men kan ook eigen patronen bedenken.
Voor alle leeftijden, vanaf 3 jaar.
Inhoud:
• 6 driehoekige houten legkaders: 30 x 30 x 30 cm
• 108 gekleurde houten driehoekjes
• 12 patroonkaarten: 20 x 20 cm
• houten opbergbox
1100239

85,00

1

Optical Illusion
Optical Illusion doet vooral beroep op vormcombinaties, zwart/wit contrast en figuur achtergrond.
Het spel biedt heel wat variatie in de opdrachten:
• sorteren op aanverwante stukken
• bij elkaar leggen van contrasterende stukken
• in volgorde leggen van zwart/wit tot wit/zwart…
Inhoud:
• 36 houten zwart/wit vormen: 5,5 x 5,5 cm
• handleiding
• katoenen opbergzakje
103468
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Hartenpuzzel
Legspel waarbij elke legsteen een hartvormige figuur bevat in kleur of in zwart/wit combinatie.
Hiermee kunnen een aantal puzzels gevormd worden met behulp van het meegeleverde
voorbeeldenboekje.
Inhoud:
• 6 witte legramen in kunststof van 21,5 x 21,5 cm
• 1000 legstenen
• patronenboekje met 32 voorbeelden
volledige set met 6 legramen, 1000 gekleurde legstenen en
boekje

225107

100,15

1

Bouwstenen Ornament
Deze klassieker is gebaseerd op houten blokken van 2,4 cm.
Deze hebben effen kleurvlakken of diagonaal gesplitste.
Er wordt steeds gecombineerd met 4 basiskleuren: rood, geel, blauw en wit.
Met deze bouwstenen kan men de 25 bijgeleverde voorbeeldpatronen naleggen of vrij
improviseren in 2D of 3D.
Verkrijgbaar in 2 formaten:
• klein: 36 blokken (6 x 6), kistje van 17 x 17 x 4 cm
• groot: 64 blokken (8 x 8), kistje van 21,5 x 21,5 x 4 cm
36 blokken
64 blokken

150006
150005

93,91
149,86

1
1

Inlegpuzzel met 3D geometrische vormen in hout
In totaal 12 verschillende beukenhouten vormen, verdeeld in 3 groepen met elk 4 stukken met
een thema: driehoek, rond, vierkant.
Elk thema heeft een verschillende kleur.
Inhoud:
• 3 speelborden, elk geschikt voor 4 figuren van 1 thema
Technische info:
• borden: 24 x 24 x 1,3 cm
• vormen: 5 tot 7,5 cm
3 legborden, 12 vormen

103375

105,20

1

Tetrolino
Magnetisch puzzelspel met kleurvormen: gecombineerde vierkanten.
De bedoeling is het vlak te vullen met de verschillende vormen door deze te verschuiven met de
magneetstift.
Het betreft een "gesloten" spel: alles zit achter plexiglas, niets kan verloren gaan.
Inhoud:
• spelbord: 44,5 x 34 x 1,2 cm
• 2 sterke magneetstiften
• 18 geometrische vormen in 6 groottes en 6 opvallende kleuren
1400891
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Perlo - kralenrijgoefening
De bedoeling is om eventueel met behulp van de voorbeelden parelrijen samen te stellen.
Inhoud:
• 48 houten parels van ± 3,5 cm Ø
• 4 houten standaards
• 48 voorbeelden op houten plankjes
• houten kistje
102205

111,55

1

Grote sorteerkast
Met de grote sorteerkast kan men steeds afwisselende opdrachten bedenken waarbij men
spelenderwijs kleuren, vormen en figuren leert herkennen. Vanaf 3 jaar.
Technische info:
• 4 voorbeeldplanken
• 70 bijhorende plaatjes in hout: 6,5 x 4,3 cm
• houten kistje: 46 x 16,5 x 6,5 cm
515032

115,00

1

Combinatie legspel met Wilde Dobbelsteen
Combinatiedoos met verschillende mogelijkheden.
Inbegrepen is een heel speciale dobbelsteen: elk van de 6 vlakken bestaat uit een "doosje" met
transparant deksel waarin 1 tot 6 metalen kogeltjes zitten. De bodem van die doosjes bestaat uit
een 4 x 4 raster, zodat de kogeltjes in een willekeurige vorm komen te liggen. Deze vorm
verschilt meestal van de klassieke vorm waarin we een gegooid getal zien en dit maakt de
opdracht moeilijker. Deze dobbelsteen noemt men een "wilde dobbelsteen" en is ook apart
verkrijgbaar.
Het spelbord kan aan beide zijden gebruikt worden.
Aan 1 zijde bevindt zich hetzelfde 4 x 4 raster van de dobbelsteen, maar dan vergroot; met
behulp van de 16 bijgeleverde houten bolletjes kan men dan verschillende opdrachten uitvoeren.
Aan de andere zijde kan men een transparant rooster leggen waarop figuren kunnen nagelegd
worden met de 52 houten vormen.
In het bijgeleverde boekje zitten heel wat spelopdrachten met opklimmende moeilijkheidsgraad
(Engels/Duits).
103318

128,13

1

Aximo
Stevige houten sorteerstandaard met 5 of 10 gleuven. In de standaard met 10 gleuven passen
100 Aximorollen, in deze met 5 gleuven 25 rollen.
Aximorollen bestaan uit 2 helften en kunnen in verschillende kleurcombinaties samengesteld
worden. De rollen bestaan in 6 kleuren en worden afzonderlijk besteld.
Er is ook een basisset met een grote staander en een assortiment van 60 rollen in 6 kleuren.
Op de staanders passen ook vierkante i.p.v. ronde Aximorollen.
set: staander 10 gleuven, 60 gekleurde rollen en 10
patroonkaarten
staander - 10 gleuven
staander - 5 gleuven
gekleurde rollen (25)
rollen diverse kleuren (150)
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Vierkante Aximoblokjes
Variant op de ronde Aximorollen. Door de vierkante vorm wordt de figuur volledig "gevuld".
Past op de Aximostaanders met 5 of 10 gleuven.
Een staander dient afzonderlijk besteld te worden (zie hierboven).
Inhoud:
• 150 stuks in wit, zwart, geel, rood, groen, blauw, oranje en lila
• foldertje met voorbeelden
diverse kleuren (150)

202355

69,94

1

Legpuzzel kleuren en vormen Formentera
Formentera bevat zowel rechthoekige, driehoekige als meer complexe ronde vormen. Hiermee
kan vrij en creatief geïmproviseerd worden, maar men kan ook werken volgens de bijgeleverde
patronen op werkelijke grootte.
Inhoud:
• 2 legramen: 40 x 25 cm
• 28 bedrukte vellen transparante folie
• 48 houten vormen voorzien van een magneetje
• voorbeeldpatronen
• houten kistje: 37,7 x 29 cm
553333

142,61

1

Figuroform
Legspel met speciale vormen die telkens een cirkel vormen.
De opdrachtkaarten zijn op ware grootte, men kan dus op de kaarten zelf leggen of ernaast.
Doelstellingen: visuele waarneming, vorm- en kleurperceptie, ordening.
Leeftijd: vanaf 4 jaar, ook voor kinderen en volwassenen.
Inhoud:
• 3 werkkaarten: 32,5 x 32,5 cm
• 6 x 48 vormen in 6 kleuren
• 12 opdrachtkaarten: 32,5 x 16 cm
• houten kistje
547157

167,30

1

16,94

1

Visuele perceptie: 2-dimensioneel: herkenbare figuren
Lotto Photo
Veelzijdige lotto met eenvoudige afbeeldingen uit de dagelijkse leefwereld.
Op verschillende manieren bruikbaar in therapie of spelvorm.
Inhoud:
• 4 spelborden: 18 x 18 cm met aan beide zijden 9 afbeeldingen
• 36 fotokaarten: 5,2 x 5,2 cm
546370
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Memory met 3 geassocieerde kaarten - safari
Speciale Memory met met dierenthema en met telkens 3 i.p.v. met 2 plaatjes.
De plaatjes zijn niet identiek, maar horen visueel bij elkaar.
Inhoud:
• 20 x 3 kartonnen kaartjes: 6,5 x 6,5 cm
• verpakking: 27 x 7 x 3 cm
556707

23,47

1

Figuur en achtergrond: thema dieren Animaldress
Er zijn telkens 2 plaatjes die bij elkaar horen: op het ene staat een dier, op het andere een detail.
Aan de rugzijde kan men zelf controleren of het juist is.
Inhoud:
• 30 houten plaatjes, bedrukt en gelakt
• handleiding
• katoenen zak
103623

24,98

1

Kleurenmemory Memo & Co
Unieke memory die kleuren en herkenbare figuren combineert.
Bv. de afbeelding van een ananas bevat de kleuren bruin, groen en zwart, op een ander kaartje
komen deze 3 kleuren voor. Deze kaartjes horen bij elkaar.
Er zijn kaartjes met 2 tot 6 kleuren, zodat men het spel kan gebruiken voor visuele oefeningen
met oplopende moeilijkheidsgraad.
Inhoud:
• 64 stevige gelamineerde kaarten: 8 x 8 cm, waarvan 32 figuren en 32 kleurkaarten
• handleiding in Engels, Duits en Frans
103490

30,56

1

Memory in hout met beroepen
Verschillende beroepen zijn afgebeeld ter stimulering van observatie, taal en
geheugenvaardigheden. Kan ook gebruikt worden om conversaties op gang te brengen.
Voor individuele therapie of kleine groepen tot 4 personen.
Vanaf 4 jaar, ook voor volwassenen en ouderen.
Inhoud:
• 30 kaarten uit multiplex: 6 x 6 x 0,5 cm
• katoenen zakje
103624

30,86

1

Domino met vlinders
Leuke variant op het klassieke dominospel. Voor het leren van symmetrie en richtinggevoel,
oefenen van fijne motoriek ...
Voor alle leeftijden, vanaf 3 jaar.
Inhoud:
• 28 houten dominostenen: 10 x 5 x 0,8 cm
• houten kistje
1100237
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Verborgen figuren
Wie herkent de verborgen figuur?
Wordt geleverd met een kleurendobbelsteen, zodat op verschillende manieren opdrachten
kunnen gegeven worden, telkens komt een deel van de figuur te voorschijn.
Zeer eenvoudig niveau.
Inhoud:
• 2 x 39 voorbeeldfiguren
Technische info:
• doos: 19 x 20 x 11 cm
speldoos + kaartenset "natuurfoto's"
speldoos + kaartenset "voorwerpen"
kaartenset "tekeningen"
kaartenset "natuurfoto's"

5059
5060
5058-C
5059-C

56,00
55,00
20,00
20,00

1
1
1
1

Flocards
Logisch redeneren en verbanden leggen
Het educatieve spel “Flocards” versterkt het observatievermogen, het geheugen, concentratie en
logisch denken. Dankzij de magnetische uitvoering en de mogelijkheid om de oefening zelf te
controleren, wordt de interesse extra gestimuleerd.
Het spel bestaat uit een basisdoos met magneetblokjes van verschillende vormen en kleuren, en
een set kaarten met verschillende soorten vragen en antwoorden. Elke set bevat 12 blauwe
kaarten met vragen en 12 rode kaarten met antwoorden. Op de achterkant van de rode kaarten
staan de symbolen voor de controle van de oefening.
Elke kaart met vragen bestaat uit 12 oefeningen rond een bepaald thema, met achteraan een
beschrijving van de oefening.
De kaarten hebben een oplopende moeilijkheidsgraad.
Inhoud van artikel 8001 Flocards basisbord met geometrische vormen:
• metalen doos (19 x 33 x 1 cm) met een linker-en rechter speel vak
• 12 magnetische blokjes met geometrische vormen: driehoek, vierkant en rond in kleur rood,
geel, blauw en groen
• instructiekaart
basisbord met geometrische magneetvormen
set kaarten: "dagdagelijkse objecten en situaties"
set kaarten: "voeding"
set kaarten: "kleur- en vormperceptie niveau 5 jaar"
set kaarten: "prerekenen niveau 6 jaar"

8001
8406
8408
8503
8504

21,00
15,00
15,00
15,00
15,00

1
1
1
1
1

Memory met oplopende moeilijkheidsgraad
Door het heffen van de dekseltjes kan men zoeken naar de 2 identieke motieven. Elke
opdrachtkaart kan op 4 verschillende manieren in het houten speelbord geschoven worden zodat
de volgorde verandert. Verschillende niveaus zijn mogelijk van concrete motieven tot abstracte
patronen.
Bevordert het geheugen, de fijne motoriek, concentratie en het ruimtelijk inzicht.
Voor 2 tot 6 spelers vanaf 3 jaar, maar ook voor volwassenen en ouderen.
Inhoud:
• 1 houten spelbord: 30 x 31 x 2 cm
• 16 plastieken dekseltjes: Ø 6 cm
• 5 dubbelzijdige opdrachtkaarten (afwasbare kunststof)
556841

69,88

1

Grote sorteerset
Met deze set kan men heel gevarieerde opdrachten bedenken om spelenderwijs kleuren en
vormen te leren herkennen alsook leren tellen.
Inhoud:
• 600 verschillende voorwerpen: o.a. fruit, voertuigen, dieren, geometrische vormen,
kettingschakels,...
• sorteerbox met 8 vakken: 36 x 27 cm
• getallendobbelsteen
• 3 draaischijven: respectievelijk met kleuren, vormen en getallen
600 voorwerpen
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Visuele perceptie: 2-dimensioneel: herkenbare figuren

Groenten en Fruit sorteer- en vragenspel
Groeien kiwi's onder de grond? Is het een groente? Veelzijdig sorteer- , leg- en vragenspel met
als thema levensmiddelen. De bedoeling is verbanden te leggen tussen kleuren, vruchten en
groenten. Deze verbanden kunnen bv. zijn: groeit dit aan een boom of onder de grond?
Er wordt bewust gewerkt met realistische foto's. Het spel kan dan ook bij jongeren, volwassenen
en ouderen gebruikt worden.
Inhoud:
• 110 houten schijfjes met een levensmiddel: 6 cm
• 5 houten sorteerborden: 14 x 28 cm
• 7 x 2 houten kleurschijfjes: 6 x 6 cm
• 10 x 2 themaplaatjes in hout: 6 x 6 cm
103916

230,00

1

Visuele perceptie: 3-dimensioneel
4 op een rij - 3D
Het gekende "4 op een rij", maar dan in een driedimensionale versie.
Alle richtingen zijn toegelaten, ook diagonaal doorheen het volledige blok.
Als vereenvoudiging of om het spel aan te leren kan men ook gewoon op 1 niveau spelen.
Technische info:
• 14 x 14 cm
4462

20,00

1

Vormenkubus geometrische vormen
Stevige houten kubus met 13 fel gekleurde verschillende vormen met hun respectievelijke
openingen.
Technische info:
• 19 x 19 x 19 cm
1080

22,00

1

Bouwstenen hout Nikitin N4 - van bouwplan tot constructie
Deze set bestaat uit 8 identieke blokken en 48 bouwplannen.
De opgaven zijn progressief opgebouwd van 2 tot 8 blokken.
Elke figuur wordt vanuit 3 invalshoeken getoond.
Men kan de moeilijkheidsgraad van de opgave nog opdrijven door telkens slechts 2 van de 3
afbeeldingen te tonen. Hierdoor doet men nog meer beroep op het analytisch ruimtelijk
voorstellingsvermogen en de concentratie.
In tegenstelling tot de eerste indruk biedt deze set ook voor volwassenen een volwaardige
moeilijkheidsgraad.
3004
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Visuele perceptie: 3-dimensioneel

Patroonblokken Nikitin N1
Deze instapklassieker bevat 16 houten kubussen van 3 cm met 8 verschillende vlakken in
verschillende kleurpatronen.
Hiermee worden figuren gelegd. Men kan eigen ontwerpen maken of de opgaven uit de 2
bijgevoegde boekjes gebruiken.
Deze opgaven zijn ontwikkeld met grote zorg voor stapsgewijze didactiek.
Afzonderlijk verkrijgbaar: set van 60 rastervoorbeelden op ware grootte met controleraster.
set van 16 blokken en 2 voorbeeldboekjes
patroonkaarten (60) met controleraster

3001
3124

45,00
25,00

1
1

Geo-blokken Nikitin
27 basisvormen, bestaande uit 2 of meer aan elkaar gelijmde kubussen in basiskleuren. Dit zijn
bouwelementen waarmee men de opgegeven constructies kan nabouwen. De kleur kan een hulp
zijn, iedere vorm heeft nl. zijn eigen kleur.
In het boekje zijn er 70 opgaven met stijgende moeilijkheidsgraad.
De moeilijkste uitdaging is de volledige reuzenkubus.
Doel:
• trainen van ruimtelijk inzicht
• concentratie
• logisch denken
3005

45,00

1

Uni-blokken Nikitin N2- van 2 naar 3 dimensies
Ruimtelijk denken en driedimensionaal voorstellingsvermogen worden spelenderwijs
gestimuleerd.
De doos bevat 27 houtblokken met rode, gele en blauwe zijden waarmee de figuuropgaven
gebouwd worden.
Het boek bevat 47 zorgvuldig gekozen opeenvolgende opdrachten. Men leert zowel de ruimtelijke
oriëntatie van het geheel als van elke blok afzonderlijk waarnemen.
3002

45,00

1

Logische blokken
Met de geometrische basisvormen kruis, driehoek, vierkant en rechthoek in 3 kleuren en 2
groottes zijn diverse opdrachten mogelijk van associaties tot vorm- en kleurherkenning tot het
oefenen van mathematische basisvaardigheden en de fijne motoriek.
Leeftijd: vanaf 3 jaar.
Inhoud:
• 48 vormen, bv. groot vierkant: 5,5 cm
• houten doos met schuifdeksel: 27,5 x 17,5 cm
520946

54,78

1

Constructiepuzzel vormen Vario
Multifunctionele 3D puzzel met 3 spelmogelijkheden, waarbij men gebruik maakt van de solide,
fel gekleurde beukenhouten puzzelstukken.
De opdracht is om de grote stukken te situeren rond de kleine geometrische vormen.
Op het stevige houten kader kan men aan de boven- of onderzijde werken, of verticaal.
Inhoud:
• bord: 30 x 27 cm
• 9 puzzelstukken in geel, groen en rood: 8 x 8 x 1,5 cm
1400877
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Visuele perceptie: 3-dimensioneel

3D - Bouw een berg
Bouw een berg na van de kaart met of zonder dieren en bomen. Heb je genoeg geoefend, bouw
dan je eigen berg! Als je klaar bent kun je je berg zelf tekenen in een plattegrond of zijaanzicht!
Doel:
• associëren van tekeningen met ruimtelijke vormen
• verbanden leggen tussen een plattegrond en een zijaanzicht met ruimtelijke vormen
• inzicht krijgen in het gebruik van coördinaten
• ruimtelijke elementen in symbolen vertalen
Inhoud:
• 8 kunststof voorbeeldkaarten van bergen (aan 1 kant een plattegrond, aan de andere kant een
zijaanzicht)
• een houten kader met coördinaten
• 5 houten schijven met verschillende Ø
• houten figuren
• 2 kopieerbladen om aanzichten te tekenen
• handleiding
• houten kistje met transparant schuifdeksel
3130

80,00

1

3D - Bouw een landschap
Bouw met de houten speelstukken het berglandschap met of zonder dieren van een landkaart
na. Is er iets achter de berg verborgen? Let goed op de plattegrond! Na genoeg oefenen kun je
je eigen landschap creëren.
Doel:
• stimuleren van het ruimtelijk inzicht
• verbanden leggen tussen een plattegrond, zijaanzicht en ruimtelijke vormen
• inzicht krijgen in gebruik van coördinaten
• symbolen leren thuisbrengen
• zelf een situatie leren weergeven met behulp van coördinaten en symbolen
Inhoud:
• 11 kunststof opgavenkaarten van een landschap
• een houten kader met coördinaten
• 5 houten driehoeken, oplopend in grootte
• 5 houten halve cirkels, oplopend in grootte
• houten figuren
• 1 kunststof kopieerkaart met rasters voor plattegrond en zijaanzicht
• handleiding
• houten kistje met transparant schuifdeksel
3135
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Visuele perceptie: 3-dimensioneel

3D - Bouw een huis
Ontwerp een ruimte zoals je deze goed kent van thuis. Een zitkamer of een eethoek. Je eigen
slaapkamer of een keuken. Oefen eerst met de voorbeeldkaarten en controleer het resultaat op
de achterkant aan de hand van de ruimtelijke tekeningen.
Vergeet niet het maatmannetje in je ontwerp te plaatsen. Zo kun je zien of de tafel niet te hoog
is, of juist te laag. Maak een plattegrond of zelfs een ruimtelijke tekening van je kamer. Gebruik
symbolen zoals die op de legendakaart, maar ook patronen voor behang of stoffen.
Doel:
• stimuleren van het ruimtelijk inzicht en gevoel voor ruimte
• verbanden leggen tussen een plattegrond en ruimtelijke vormen
• leren schematiseren en verschalen van de dagelijkse omgeving
• stimuleren van de fantasie
Inhoud:
• 10 kunststof opgavenkaarten van een ruimte in een woonhuis, met in totaal 12 opgaven,
oplopend in niveau
• een houten spelbord met stramien
• houten bouwblokken
• 1 kunststof maatmannetje
• 1 legendekaart en een kopieerkaart
• handleiding
• houten kistje met transparant schuifdeksel
3136

92,00

1

Vormentoren
Opstijgende moeilijkheidsgraad door zwart/wit en gekleurde opgaven, voor het oefenen van de
visuele perceptie, kleur- en vormherkenning en fijne motoriek.
Voor individuele therapie of kleine groepjes tot 4 personen.
Leeftijd: vanaf 3 jaar, ook voor volwassenen en ouderen.
Inhoud:
• 4 houten standaards voor 8 schijven
• 8 bollen
• 4 kleine kubussen van 4,5 cm en 4 grote van 8 cm
• voorbeeldkaarten: 20 x 6 cm voor 16 oefeningen
520285

91,06

1

Cubicolor
De bedoeling is de blokken zó te plaatsen dat de gekleurde vlakken langs voor, langs opzij en
langs boven met de kleur op het patroon overeenstemmen.
Hoe meer blokken er in het spel komen, hoe moeilijker het wordt de gekleurde vlakken op de
juiste plaats te zetten.
De naar moeilijkheidsgraad opgebouwde patronen voeren je stap voor stap naar een moeilijkere
bouwkunst. Er zijn eveneens patronen waar de blokken schuin gelegd moeten worden; dit wordt
aangegeven door 2 kleuren in 1 vak op het patroon.
Aanvullend zijn er enkele blanco patronen om zelf enkele patronen te maken.
Inhoud:
• 9 houten blokken van 4 cm in felle kleuren geel, blauw en rood
• 20 gelamineerde patronen, inclusief 2 blanco’s
• 2 clipjes om de patronen samen te houden
• houten kistje
102991
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Visuele perceptie: 3-dimensioneel

3D geoMo
GeoMo doet beroep op het combinatievermogen waarbij men de verschillende vormen en kleuren
dient te combineren in een verticaal vlak.
Inhoud:
• houten werkraam met 4 staven: 28 x 10 x 26 cm
• 72 gekleurde en verschillende vormelementen ± 3,5 cm
• voorbeelden
concentrische cirkels
ringen
driehoeken

103580
103581
103582

99,33
99,33
99,33

1
1
1

Schaduw bouwspel 3D Schatti
Constructieopdracht met als bedoeling de 3 bouwstenen zodanig te plaatsen dat de schaduw op
de bodem en de 2 wanden klopt.
De 12 voorbeelden zitten in een voorbeeldboekje en zijn op ware grootte. Dit boekje wordt in
een gleuf geplaatst op het grondbord.
Inhoud Schatti standaard:
• vormen: balk, cilinder, trapezium en verbindingsstaafje
• voorbeeldboekje met 12 opdrachten
• grondbord: 17,5 x 17,5 cm
Inhoud Schatti Too:
• vormen: halve ring, 2 halve cilinders, trapezium en verbindingsstaafje
• voorbeeldboekje met 12 opdrachten
• grondbord: 17,5 x 17,5 cm
set 1 + 2 + voorbeeldenboek

103372

115,08

1

Schaduw bouwspel 3D
Een bouwwerk is plots verdwenen! Enkel de raadselachtige schaduwen en de grondvesten zijn
nog zichtbaar.
Nu komt het erop aan het bouwwerk weer op te bouwen.
Bijzonder origineel en uitdagend spel dat beroep doet op de ruimtelijke oriëntatie.
Een hele reeks oefeningen met oplopende moeilijkheidsgraad.
Men kan ook op de bijgeleverde blanco kaarten eigen opdrachten verzinnen.
Inhoud:
• 38 blokken met verschillende vormen
• 20 gelamineerde voorbeelden
• 2 kunststof panelen voor de voorbeelden
• houten kistje met schuifdeksel: 31,5 x 23,5 x 12,5 cm
Extra kaartenset A: bevat nieuwe opgaven met dezelfde basisstenen van de basisset.
Extra kaartenset B: bevat nieuwe opgaven in diagonaal en nieuwe stenen. Deze kan men
combineren met de basisset. Er zijn aanvullende vormen voorzien zoals kegel en cilinder,
waardoor nieuwe varianten kunnen gemaakt worden: auto, trein,…
basisset
extra kaartenset A
extra kaartenset B

102753
102754
102989

192,78
43,38
52,78

1
1
1

Magna Disc
Magna Disc is gebaseerd op het fysisch fenomeen dat tegengestelde magneten elkaar
aantrekken en gelijke elkaar afstoten.
Zolang de gekleurde schijfjes met magneet op tafel liggen kan men niet zien welke zijde er
boven ligt. Van zodra men ze op 1 van de 4 houten standaards schuift, ziet men of de schijf valt
of in de lucht blijft hangen.
Diverse oefeningen in de sfeer van pre-rekenen en kleurperceptie zijn mogelijk.
Inhoud:
• 4 houten standaards
• 12 voorbeeldkaarten in kunststof + 8 blanco's
• 40 magneetdiscs
voor 2 spelers
voor 4 spelers
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Visuele perceptie: pre-rekenen/lezen
1,2,3 Magnet-box
Leuk legspel om spelenderwijs te leren tellen, meten en rekenen.
De ene zijde van de doos is een handig magnetisch opbergvak, de andere zijde is een
magnetisch spelbord.
Individueel gebruik, vanaf 6 jaar.
Technische info:
• 82 magnetische houten blokjes
• 33 x 19 x 1 cm
5028

28,00

1

Magnetisch telraam
Met de magneetstift kan men de gekleurde kogeltjes verplaatsen doorheen het parcours. Men
kan met eigen opdrachten werken of met de meegeleverde opdrachtkaarten.
Het is een "gesloten" spel: alles zit achter plexiglas, niets kan verloren gaan.
Doelen: pre-rekenen, aantallen, kleurherkenning, ordenen, fijne motoriek, concentratie.
Inhoud:
• houten bord met transparant deksel: 29,5 x 29,5 cm
• gekleurde metalen kogeltjes
• magneetstift
• 6 opdrachtkaarten: 9 x 9 cm
547152

44,63

1

Getallentorens Nikitin
Bij het aanleren van getallen merkt men vaak dat men vlot tot 10 kan tellen, de cijfers van 1 tot
10 "aframmelen". Dit wil echter nog niet zeggen dat de getallen begrepen worden.
Met deze set van Nikitin toont men steeds spelenderwijs het verband tussen hoeveelheid, grootte
en het getal zelf: een toren met de vermelding "8" is dubbel zo groot als een van "4", die op zijn
beurt even groot is als een staaf met 4 blokjes.
Therapeuten kunnen met de getallentorens gemakkelijk gradaties in de oefeningen maken.
Inhoud:
• houten torens, blokken van 3,5 cm basis en met een lengte variërend van 1,5 tot 15 cm. De
bedrukking is in heldere, slijtvaste verf
• instructieboek (Duits)
• houten kistje
3006

45,00

1

Matrici prerekenen Nikitin
Met Matrici krijgt men 12 verschillende opdrachten, elk bestaat uit een grondbord van 26 x 26
cm en 16 kaarten. Aan de boven- en aan de linkerzijde bevinden zich opdrachten. Op het
kruispunt legt men het kaartje met de juiste combinatie.
Categorieën:
• groottes, lengtes, series, kleuren, vormen, optellen, aftrekken,….
3310
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Getallen en kleuren
Pre-rekenset uit natuurhout. Het verband wordt gelegd tussen het aantal voorwerpen, noppen en
cijfers.

516154

68,15

1

Parels rijgen + patroonkaarten
Met logische rijen moet men de voorbeelden van de kaarten namaken, zowel in grootte, kleur als
aantal parels.
De opgaven zijn in oplopende moeilijkheidsgraad.
Inhoud:
• 180 kleurrijke kunststof parels in 6 vormen en 5 kleuren
• 4 stevige houten staanders voorzien van een houten pin en een gleuf
• 16 kunststof voorbeeldkaarten met parelrijen, op de ene zijde enkel de vorm (kleurloos), op de
andere het volledige voorbeeld: men kan ze men in de gleuf van de staander steken
• 4 snoeren
Technische info:
• voorbeeldkaarten: 30 x 8 cm
• houten kistje: 47,5 x 33 x 5 cm
905030

84,00

1

3017788

28,00

1

Euro bankbiljetten en muntstukken
Sorteerdoos met alle € bankbiljetten en munten.
Inhoud:
• 15 x € 500, € 1, € 2, 50 Cent, 20 Cent, 10 Cent
• 25 x 5 Cent, 2 Cent, 1 Cent,
• 20 x € 200, € 100, € 50, € 20, € 10
• sorteerdoos: 47 x 21 x 3 cm
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