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Tactiele schijven

• set 1 - 2 x 5 stuks

1502203

• set 2 - 2 x 5 stuks

1502118

video

2 groottes: 11 cm Ø voor in de hand en 27 cm Ø voor op de grond.
Van elke grootte zijn er 5 verschillende structuren, elk met hun
eigen kleur. Gemaakt van aangenaam aanvoelende rubber.
Geschikt voor proprioceptietraining: men kan bv. geblinddoekt
de kleine handschijf in de hand geven en met de blote voeten de bijhorende
voetschijf zoeken, of omgekeerd.
Er zijn 2 sets met telkens verschillende structuren en kleuren.
Op de afbeelding: set 1 links, set 2 rechts.

Tastdozen voor hand- en voetperceptie
Veelzijdige activiteiten zijn hiermee mogelijk, van eenvoudige
associaties maken tot memoryspel en dit zowel met één als met
beide handen en voeten.
Stimuleert de ontwikkeling van de tactiele basisvaardigheden en
de taalontwikkeling.
Inhoud:
• 10 houten boxen (18 x 19 x 11 cm) waarin verschillende materialen zitten zoals artificieel gras, rooster van pijpenrager, stevig
vastgelijmde kiezelsteentjes, plastieken noppen, schuurpapier,
kurk, schuimrubber, metaal, veilig plexiglas en stof
• 10 voelschijven met dezelfde materialen die bovenop de boxen
passen
• vilten gordijntjes
150025

Tastkubussen
Iedere deelnemer probeert al draaiend de dobbelstenen in paren te verdelen
door de 12 verschillende materialen visueel of tactiel te herkennen.
Dit is mogelijk in horizontale of verticale positie.
Stimuleert de ontwikkeling van tactiele en visuele vaardigheden.
Voor individuele therapie of kleine groepjes.
Inhoud:
• houder van 45 cm
• 6 kubussen van 6 cm
• katoenen zakje
102951

Pennenbord met tastelementen
Spelenderwijs worden verschillende gewichten, oppervlakken, texturen
en kleuren ontdekt. Bevordert de krachtdosering, de sensomotorische
en oog-hand coördinatie en materiële ervaring.
Inhoud:
• staven in beukenhout, acryl, katoen, borstel, kurk, beton,
kunststof polyethyleen: Ø 3 cm, lengte 6,5 cm
• bord in beukenhout: 20 x 20 x 2 cm

PRIJZEN

103238
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Tastplaten met zandstructuur
De tastplaten hebben elk een duidelijke grondvorm in zanddruk. Dit is vergelijkbaar met de textuur van grof schuurpapier.
Men kan dit hierdoor op verschillende manieren aanwenden in de therapie:
• geblinddoekt vormen betasten, herkennen, benoemen, natekenen, …
• een plaat bedekken met een papier en er overgaan met krijt of wasco
• sommige vormen zijn gelijkaardig: spiraal of concentrische cirkels, vierkant labyrint of vierkanten, …

Inhoud:
• 10 harde platen: 25 x 25 cm
• handleiding
102304

Tast-streel spel
In een beukenhouten doos zitten 2 of 4 sets van elk 9 voelelementen
(5,5 x 3 cm): o.a. linnen, aluminium, leder, gummi, sisal, …
• 2 sets

150000

• 4 sets

150002

Tastdoos
De 6 voelplaatjes van een set worden in het deksel van de tastdoos
geschoven. Vervolgens wordt de doos gekanteld, zodat de opdracht
niet meer zichtbaar is.
De controleplaatjes dienen op dezelfde manier geordend te worden.
Door de doos weer te kantelen kan men gemakkelijk zelf controleren
wat juist is en wat niet.
Er zijn 6 sets beschikbaar: textielstructuren, dobbelsteenzijden,
gladde oppervlakken, geometrische vormen, schuurpapiersoorten,
roosterstructuren.
Inhoud:
• 72 plaatjes van 6 x 4 cm
• alles zit in een beukenhouten doos
102328

Memory met voelkussentjes
Kussentjes gemaakt in 10 paar verschillende materialen: bv. leder,
pluche, netstof, …
Te gebruiken als memory of als sorteeroefening.
Inhoud:
• 10 paar kussentjes met verschillende texturen: 7,5 x 7,5 cm
• het geheel wordt opgeborgen in een katoenen zak
van 24,5 x 22,5 cm, deze kan ook als voelzak dienen

344
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Voelbollen
In een stevig houten kastje zitten 7 paar voelbollen van 4 cm Ø.
Dit formaat ligt zeer aangenaam in de hand.
Zowel het gewicht, de structuur, het warmte- of koudegevoel
als het geluid kunnen verschillen: hout, vilt, steen, glas, kurk,
gummi, …
Combineerbaar met de houten standaard met 7 voelzakken
(zie hieronder).
• kastje met 7 paar

102326

Houten standaard met 7 voelzakken
Deze houten standaart is 74 cm lang en 14 cm hoog.
In de 7 voelzakken kan men elk soort materiaal stoppen.
(bv. de voelbollen 10236).
De afgebeelde bollen zijn niet inbegrepen.
102325

Houten voel-vierkanten
Houten vierkanten met 16 houten noppen met een eigen structuur.
De middelste 4 noppen zitten op een kleiner vierkant dat er uit kan
genomen worden.
De bedoeling is om bv. geblinddoekt de bijhorende stukken samen
te voegen.
Inhoud:
• 6 houten vierkanten van 9 x 9 x 1,5 cm
• 6 kleine houten vierkanten van 4,5 x 4,5 x 0,7 cm
558381

Tasthandschoenen
Handschoenen met verschillende oppervlakte structuren:
zacht, ruw, glad, …
Ze bevorderen de tastzin en sensibiliseren
de oppervlaktegevoeligheid.
Inhoud:
• 10 paar handschoenen: 21,5 x 16 cm

PRIJZEN
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Druk Memory
6 paar blokken die een verschillende
drukweerstand hebben.
De oplossing staat aan de onderzijde.
Geleverd in een houten kistje.
Technische info:
• 4 x 4 x 4 cm
102605

Tactilo
Tactilo bevat 25 houten vormen, 5 speelborden en een voelzak.
De vormen zijn goed herkenbaar.
Een grote variatie van oefeningen is mogelijk: de vormen zoeken
in de zak, vergelijken met de visuele vorm op de kaart,
werken op beschrijvingen, …
Technische info:
• speelborden: 21 x 13,5 cm
• vormen: 2 tot 6 cm
513868

Tastmax
Uitgebreide set voor het oefenen van de tastperceptie bestaande uit
beuken elementen. Deze passen per 4 in een houten kader.
Op de bovenzijde zijn er telkens geometrische figuren gekleefd met
verschillende textuur: schuurpapier, vilt, rubber, klittenband, ….
Een opdrachtenboekje is inbegrepen.
Technische info:
• 16 beuken elementen: 8 x 8 cm
1400990

Houten gewichtscilinders
In een stevig houten kistje zitten 6 paar houten cilinders met een verschillend
gewicht, maar met een identieke grootte.
Op de onderzijde staat een kleurcode, zodat men een controle heeft over de
juiste paren met hetzelfde gewicht.
Technische info:
• de cilinders zijn 4 x 6 cm en liggen hierdoor vlot in de hand
• houten kistje: 20 x 15,5 cm
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Uitgebreide set tastgevoeligheid Sensory Bag
Handige set van 33 items die te maken hebben met oppervlakteen tastgevoeligheid.
Zeer veelzijdige selectie: Sensory bag, Masse (2), Bobo massager,
Animal massagers (3), Smoothies (4), Finger massagers, Rubber Wheel
massagers (4), Massage rollers (2), Octopus massager, Dolphin massager,
Spiky massagers (4), Massage rings (2), Wheel foot massager, Massage
roller ball, Shaving brushes (3), Dome massager, Foot massager, …
Alles kan compact opgeborgen worden in een bijgeleverde zak.
Technische info:
• zak: 45 x 36 cm
M17390

Zandtafel
Massieve beukenhouten zandbak met
Verkrijgbaar in 2 groottes:
een bodem uit veiligheidsglas. Het is
• groot: met 1 kg kwartszand, 1
aan te raden enkel met dit speciale
gladstrijker,
zand te werken om de glasplaat niet
2 decoratieve rakels
te beschadigen.
• klein: met 0,5 kg kwartszand
Deze activiteit past perfect in de
Het kleine model is gemakkelijk
Montessori-aanpak, het stimuleren
stapelbaar.
van de proprioceptie, de tastzin en de
vormperceptie.
• groot ( 65 x 50 x 5 cm) 102201
Men kan onder de glasplaat werken
met kleur of aluminiumfolie, dit om
• klein (37 x 27 x 5 cm) 102202
speciale effecten te bereiken.
• deksel voor grote zandtafel 102317

Toebehoren voor zandtafel
Extra toebehoren voor zandtafel:
Set 1:
• 1 zandbuis 21 cm
• 1 egelbal 6 cm
• 2 magnetische loopkevers
• 1 gladstrijker
• 4 voetjes
• 1 instructiefolder
Set 2:
• 3 verschillende kammen
• 1 egelbal 6 cm
• 2 penselen en een stift
• 1 gladstrijker

Daarnaast is het speciale kwartszand
afzonderlijk verkrijgbaar.
1 kg volstaat voor het vullen van de
grote zandtafel.
• set 1

102306

• set 2

102305

• kwartszand 1 kg

102316

Scherm voor sensorische testen en tastoefeningen
Dit voorgevormd kunststof scherm is multifunctioneel voor testen en tastoefeningen.
Opvouwbaar voor gemakkelijke stockage.
A4541

Voelkast
Technische info:
• kast: 36 x 30 x 16 cm
• openingen: Ø 7,5 cm
128306

PRIJZEN

Een uitstekend hulpmiddel bij het
geven van tastoefeningen.
Aan de ene zijde van deze stevige
houten doos zijn 2 openingen voor de
handen, aan de andere zijde kan de
therapeut observeren wat er precies
gebeurt en kunnen voorwerpen aangeboden worden.
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Comprimo: stapblokken in schuim
met verschillende hardheid
Set van 10 schuimblokken met 5 verschillende hardheden
of densiteiten.
Er zijn verschillende toepassingsmogelijkheden: bv. de paren
sorteren per 2 gelijken, blokken in oplopende volgorde leggen, …
Op de onderzijde bevindt zich een kleurcode waarmee men
kan controleren.
Onderaan zijn de blokken voorzien van kleine gumminoppen waardoor ze ook op een gladde vloer niet gemakkelijk verschuiven.
Technische info:
• blokken: 24 x 16 x 10 cm
• verwijderbare, stevige hoes (ritssluiting): machinewasbaar op
60°C
192992

Tactiel voetpad met 6 elementen
Deze set bestaat uit 6 elementen met elk een andere structuur om blootsvoets
verschillende tactiele prikkels en massage-effecten te ervaren.
Elk in een levendige kleur en met verschillende oppervlakten: lengtegolven,
zigzagpatroon, diagonale en dwarse groeven, kleine massagestippen
en zachte, ronde bolletjes.
Voorzien van 2 clips (1 op de lange en 1 op de korte zijde) voor tal van
aansluitmogelijkheden.
Technische info:
• elementen: 52 x 14 x 4 cm, op 4 antislip voetjes,
gemaakt van hoogwaardige kunststof
• instructieboekje
• makkelijk te reinigen
• maximale belasting: 120 kg
1013985

Tactiel voetpad met 7 zakken
In de 7 voelzakken kan men verschillende materialen stoppen.
Meegeleverde vulling: schuimballen, touwen, kersenpitten, polystyreenparels,
rondhout, houten bord met gaten, …
Men kan de zakken eventueel aan elkaar bevestigen met klittenband om een
pad te maken.
Toepassingen:
• met de hand aanvoelen wat erin zit en wat de verschillen zijn,
idem met de voeten
• met de voelzakken een parcours maken waarop men met de blote voeten
stapt: hiermee krijgt men diepe stimuli en oefent men de proprioceptie
en evenwicht
• individueel of met meerdere personen
Technische info:
• 35 x 24 cm
• de voelzakken zijn machinewasbaar
op 30°C
• alle vullingen zijn gifvrij en veilig
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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

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

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

102763

• legvierkantjes (100)

102759

Geometrische legvormen Mozaïek Box
Inhoud:
• 4 kaarten
• 90 vormen
• houten doos met schuifdeksel
2412

PRIJZEN

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.
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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.
• zwart/wit

102758

• geel/rood

001322

Inhoud:
• frame: 24 x 24 cm
• 64 houten driehoeken: 0,5 x 0,85 cm
• patronen met 180 motieven

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

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
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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

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

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

Mozaïek
Inhoud:
• 96 houten ruiten
• 32 kwartetkaarten
• handleiding
• houten doos
102362

PRIJZEN

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.
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Parelsorteerspel
Massieve houten kralen in verschillende kleuren.
Technische info:
• 41,5 x 9 x 28 cm
• kralen: Ø 5 cm
001328

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

Magna shapes- kleuren en vormen
Inhoud:
• 4 magneetborden van 24 x 24 cm
• 16 magneetborden van 11 x 11 cm
• 64 zwarte kadertjes in karton
• 24 voorbeeldkaarten
1010176

video

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.

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:
• 36 x 33 cm
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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.
Inhoud:
• 6 driehoekige houten legkaders: 30 x 30 x 30 cm
• 108 gekleurde houten driehoekjes
• 12 patroonkaarten: 20 x 20 cm
• houten opbergbox
1100239

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

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
225107

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
150006

• 64 blokken

150005
PRIJZEN

• 36 blokken
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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

103375

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

video

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

Grote sorteerkast
Met de grote sorteerkast kan men steeds afwisselende
opdrachten bedenken waarbij men spelenderwijs
kleuren, vormen en figuren leert herkennen.
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

354
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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 men een gegooid getal ziet en dit maakt de opdracht moeilijker.
Deze dobbelsteen noemt men een “wilde dobbelsteen” en is ook apart verkrijgbaar
(zie pag. 277).
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

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.
202349

• staander - 10 gleuven

102366

• staander - 5 gleuven

102533

• gekleurde rollen (25)

202353

• rollen diverse kleuren (150)

202334

video

• set: staander 10 gleuven, 60 gekleurde rollen en 10 patroonkaarten

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

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

Figuroform

547157
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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
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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.
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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

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

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

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

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.
Inhoud:
• 30 kaarten uit multiplex: 6 x 6 x 0,5 cm
• katoenen zakje

356
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Domino met vlinders
Leuke variant op het klassieke dominospel.
Voor het leren van symmetrie en richtinggevoel,
oefenen van fijne motoriek, …
Inhoud:
• 28 houten dominostenen: 10 x 5 x 0,8 cm
• houten kistje
1100237

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”

5059

• speldoos + kaartenset “voorwerpen”

5060

• kaartenset “tekeningen”

5058-C

• kaartenset “natuurfoto’s”

5059-C

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

8001

• set kaarten: “dagdagelijkse objecten en situaties”

8406
8408
8503

• set kaarten: “prerekenen niveau 6 jaar”

8504

PRIJZEN

• set kaarten: “voeding”
• set kaarten: “kleur- en vormperceptie niveau 5 jaar”
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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

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
video

546287

Groenten en Fruit sorteer- en vragenspel

358

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 thema plaatjes in hout: 6 x 6 cm
103916

PRIJZEN

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.
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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

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

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

3001

• patroonkaarten (60) met controleraster

3124

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

PRIJZEN
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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

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.

Inhoud:
• 48 vormen, bv. groot vierkant: 5,5 cm
• houten doos met schuifdeksel: 27,5 x 17,5 cm
520946

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

360
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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

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

3D - Bouw een huis
Ontwerp een ruimte zoals je deze goed kent van thuis, bv. je eigen
slaapkamer of de keuken. Oefen eerst met de voorbeeldkaarten
en controleer het resultaat op de achterkant aan de hand van de
ruimtelijke tekeningen.
Met het “maatmannetje” kan je zien of de tafel niet te hoog is,
of juist te laag.
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

PRIJZEN
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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

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

3D geoMo
GeoMo doet beroep op het combinatievermogen waarbij men de verschillende vormen en kleuren dient te
combineren in een verticaal vlak.

• concentrische cirkels

103580

• ringen

103581

• driehoeken

103582

Inhoud:
• houten werkraam met 4 staven:
28 x 10 x 26 cm
• 72 gekleurde en verschillende
vormelementen ± 3,5 cm
• voorbeelden

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.

362

Inhoud Schatti Too:
• vormen: halve ring, 2 halve
cilinders, trapezium en
verbindingsstaafje
• voorbeeldboekje met 12 opdrachten
• grondbord: 17,5 x 17,5 cm

103372

PRIJZEN

• set 1 + 2 + voorbeeldenboek

Inhoud Schatti standaard:
• vormen: balk, cilinder, trapezium
en verbindingsstaafje
• voorbeeldboekje met 12 opdrachten
• grondbord: 17,5 x 17,5 cm
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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.

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, …

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

• basisset

102753

• extra kaartenset A

102754

• extra kaartenset B

102989

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

1010197

• voor 4 spelers

1010196

Visuele perceptie: pre-rekenen/lezen

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.

Inhoud:
• houten bord met transparant
deksel: 29,5 x 29,5 cm
• gekleurde metalen kogeltjes
• magneetstift
• 6 opdrachtkaarten: 9 x 9 cm
547152

Doelen: pre-rekenen, aantallen,
kleurherkenning, ordenen,
fijne motoriek, concentratie.

1,2,3 Magnet-box
Technische info:
• 82 magnetische houten blokjes
• 33 x 19 x 1 cm
5028
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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.
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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

Getallen en kleuren
Pre-rekenset uit natuurhout. Het verband wordt gelegd
tussen het aantal voorwerpen, noppen en cijfers.
516154

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

Gecombineerde perceptie

KikeriMuh
Ludiek kaartspel dat gespeeld wordt met 5 handkaarten waarop telkens
3 verschillende dieren zijn afgebeeld in 3 verschillende groottes, die ook
aangeduid worden door symbolen. De kaarten moeten zo snel mogelijk
afgelegd worden door het maken van het juiste bijhorende dierengeluid.
Een spel ter bevordering van communicatie en rekenvaardigheden.
Vanaf 3 jaar.
Technische info:
• 36 kaarten: 7 x 10 cm
• gebruikshandleiding
103919

PRIJZEN

video
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Gecombineerde zintuigenset Sensi-Bar
Vaak moeten therapeuten improviseren als ze meerdere zintuigen willen
stimuleren of testen.
Sensi-bar kan helpen om hierbij een mooi professioneel ogend werkinstrument te maken om de verschillende zintuigen te prikkelen.
De doosjes zijn geschikt voor levensmiddelen en zijn afwasbaar.
Men kan naar eigen wens de doosjes vullen met voorwerpen of stoffen
waarmee men 1 of meerdere van de 3 zintuigen kan prikkelen: proeven,
ruiken en zien.
In de bijgevoegde handleiding (Duits) worden nog heel wat tips gegeven.
Men kan de platte doosjes gebruiken als controlemiddel, waarbij men enkel
kan kijken, maar niet voelen, smaken of ruiken.
Inhoud:
• 7 identieke doosjes: 5 x 7 cm met een dubbel deksel, die passen in een
gelakte grondplaat van 62,5 x 9 cm
• 7 platte doosjes: 6,4 x 1,5 cm met een transparant deksel
• blauwe set

192985

• groene set

192986

Tactiel spel Ruggespraak
Met dit spel worden vormen op de rug
van de tegenspeler getekend, of op een
ander lichaamsdeel.
Aan de hand van bijgevoegde kaarten
probeert men te raden wat er getekend
wordt. Stimuleert het lichaamsbewustzijn, de visuele verbeelding en verbale
expressie.
Verschillende spelvarianten zijn mogelijk.
Inhoud:
• 80 kunststof kaarten: 10,5 x 7,5 cm

556730

Geluiden en kleuren sorteren
Een sorteerset voor kleuren, vormen en geluiden, vooral voor kinderen.
Verschillende zintuigen worden aangesproken. Spelenderwijs worden inzichten, vaardigheden en ritme ervaren. Bevordert de concentratie, oog-hand
coördinatie, herkenning van geluiden, kleuren en vormen en de woordenschat.
Spelvarianten met verschillende moeilijkheidsgraden zijn mogelijk.
Inhoud:
• 4 geluidspopjes: 7,5 cm hoog
• 4 geluidskubussen: 4 x 4 cm + 4 geluidsballen van 5 cm Ø, elk vervaardigd in
beukenhout in de kleuren rood, groen, geel en blauw
• 4 vilten rondjes: Ø 16 cm, 100% polyester, handwas op 30°C
• 1 zwarte doek: 50 x 50 cm van 100% polyester, machinewasbaar tot 30°C
• instructieboekje
103120

Sorteer-legspel Fantasie edelsteentjes
Inhoud:
• 36 schijfjes: Ø 6 cm
• 2 kleurdobbelstenen: Ø 2,5 cm
• 2 klassieke dobbelstenen: Ø 2,5 cm
• gebruikshandleiding
Alles kan netjes opgeborgen worden
in een fluwelen zakje.
103770

PRIJZEN

Veelzijdig spel dat bestaat uit beukenhouten schijfjes in de 6 regenboogkleuren, kleurdobbelstenen en gewone dobbelstenen. Men kan spelen op
kleuren en aantallen, …
Biedt verschillende speelmogelijkheden.
Stimuleert de fijne motoriek, concentratie en cognitieve ontwikkeling:
kleurherkenning, hoeveelheidsbegrip,
taal, …
Spreekt ook de eigen creativiteit aan.
Leeftijd: vanaf 3 jaar.
Voor groepen van 2 tot 6 personen.
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RUBRIEK_NAAM_NL
PERCEPTIE
Gecombineerde
subrubriek_naam_nl
perceptie
‘Sinneswand’ is een reeks decoratieve wandelementen met als thema “zintuigen”.
Voor elk zintuig zijn er 2 sets. Sinneswand wordt toegepast in therapielokalen,
maar ook in wachtplaatsen of ontspanningsruimtes. Het nodigt uit om te experimenteren.

Wandopstelling voor perceptie: voelen
Set A:
• 4 tastzakjes, waarin men zelf voorwerpen of texturen kan plaatsen,
bv. knikkers, rijst, zand, …
• reliëfbord met houten cilinders van verschillende hoogte
• 4 drukgevoelige kussens met verschillende weerstanden
Set B:
• “Berg en dal”: 5 halve rollen uit berkenhout
• “materialengolf”: landschap met 2 zones: gummi en kunstgras
• “materialengolf”: landschap met 2 zones: kurk en bont
• set A

103023

• set B

103024

Wandopstelling voor perceptie: horen
Set A
• klankbollen: 2 metalen kogels die tussen de staven beweegbaar zijn
en intussen een geluid produceren
• “klikwiel”: door aan het wiel te draaien ontstaat een leuk klikgeluid
• ribbelwand: de kogeltjes kunnen verschuiven en maken verschillende geluiden als ze over de geribbelde stroken bewogen worden
Set B
• “regenmaker”: de glitter elementen maken het geluid
van een regenbui als men aan het vierkant draait
• tamboerijn met natuurvel
• klapperlamellen: als men over de dunne en soepele houten
lamellen strijkt, klapperen deze tegen elkaar
• set A

103025

• set B

103026

Wandopstelling voor perceptie: zien
Set A:
• 3 draaibare optische rollen met pop-art achtige figuren
• lensfolie geeft voortdurend andere weerkaatsing als men de
kijkhoek verandert
• periscoop met 2 beweeglijke acryl spiegels
Set B:
• draaibare metalen “fladderschijven” zijn in een hoek bevestigd
op de 3 staven
• bedrukt zwart-wit raster met gezichtsbedrog effect op
de kruispunten
• berkenhouten draaibare kleurenrollen, bij snel draaien vermengen
de kleuren zich tot een nieuwe kleur: oranje, groen, violet, …
103027

• set B

103028

PRIJZEN
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Auditieve perceptie

Geluiden binnenhuis ColorCards®
De set bestaat uit een CD en 40 corresponderende fotokaarten.
De 40 geluiden zijn:
• menselijke geluiden: fluiten,
lachen, niezen, klappen, huilen,
snurken, zingen, geeuwen, drinken,
schreeuwen, …
• alledaagse geluiden: eten, roeren,
telefoon, klok, kloppen, bellen, op
een fluitje blazen, papier scheuren
en het breken van aardewerk

• activiteiten: tanden poetsen,
groenten hakken, een computer,
eieren breken, een haardroger, een
drankje inschenken, een viool, een
rammelaar, een ritselende krant,
een naaimachine, piano, knippen, …
Inhoud:
• 40 kaarten: 21 x 15 cm
• 14 volgordekaarten in 2 stappen
• 4 volgordekaarten in 3 stappen
• CD
001-5194

Geluiden buitenhuis ColorCards®
De set bestaat uit een CD en 40 corresponderende fotokaarten.
De volgende geluiden worden weergegeven:
• dierengeluiden: kalveren, schapen,
een paard, …
• omgevingsgeluiden: regen, wind,
een waterval, …
• sport en ontspanning: zwemmen,
tennis, golf, …
• transport: auto, helikopter, motor,
boot, trein, …

Inhoud:
• 40 kaarten: 21 x 15 cm
• 14 volgordekaarten in 2 stappen
• 4 volgordekaarten in 3 stappen
• CD
001-5199

Geluidenlotto Alledaagse geluiden
Op een speelse manier wordt het
luisteren en interpreteren van geluiden gestimuleerd.
Het betreft alledaagse, courante
geluiden: bromfiets, poes, donder,
fluitje, auto, zagen, knippen, eend, …

Inhoud:
• spelbord: 25 x 9,5 cm
• 12 individuele kaarten met telkens
3 afbeeldingen: 25 x 9,5 cm
• 40 speelschijven van 3 cm Ø
• CD met 36 geluiden
• gebruikshandleiding
549217

Dierengeluidenlotto
Op een speelse manier wordt het
luisteren en interpreteren van geluiden gestimuleerd.
Het betreft geluiden van 30 dieren en
hun specifieke omgeving.
Men heeft van elk dier telkens een
grote en een kleine kaart, zodat men
op verschillende manieren spel of
therapie kan integreren.

Inhoud:
• 30 grote (A4) en 30 kleine kaarten
(12 x 8,5 cm)
• CD met 44 dierengeluiden
• gebruikshandleiding
558362

Geluiden herkennen 8 klankparen
Het kan gebruikt worden als memoryspel maar bv. ook om in groep de
deelnemer met het gelijke kubusje
te vinden.
Inhoud:
• 16 gelakte houten kubusjes: 4 cm
• houten box met deksel uit plexiglas
102509

PRIJZEN

Kubusjes in paren gevuld met voorwerpen die geluid maken stimuleren
de auditieve perceptie en ook de
taalontwikkeling en vormherkenning.
Sommige geluiden klinken heel gelijk
dus wordt de concentratie op de proef
gesteld.
De bovenkant heeft een doorzichtig
deksel van plexiglas ter controle maar
het kan ook geopend worden met een
schroevendraaier om de voorwerpen
te vervangen door andere.
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