Speelboeken
Usborne Voelboekje met geluid

Blijf van de
eenhoorn af!
• Als je op de voelelementen van dit boekje drukt,
maken de eenhoorn, draak, feniks en yeti geluid.
Op de laatste bladzijde hoor je ze allemaal tegelijk
en kan er gedanst worden!
• Met grappige geluiden en voelelementen
• Een perfect cadeautje voor jonge fans van
eenhoorns
vanaf 6 maanden | Kartonnen voelboek
10 blz | 200 x 200 mm | NUR 270 | € 15,99
verschijnt juni 2021
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Blijf van de
dinosaurus af!
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• Het mag eigenlijk niet maar toch wil je op de
plaatjes in dit boekje drukken – en dan gaan
de dinosaurussen brullen!
• Druk op de dino en je hoort het geluid
• Met voelplaatjes

vanaf 6 maanden | Kartonnen voelboek
10 blz | 200 x 200 mm | NUR 270 | € 15,99

Reeds verschenen

9781474987639

9781474974318

9781474972369

9781474987943

vanaf 6 maanden | Kartonnen voelboek | 10 blz | 200 x 200 mm | NUR 270 | € 15,99
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Speelboeken
Muziekboek

Het dierenorkest speelt Mozart
• Druk op de knop en het
dierenorkest speelt betoverende
muziek van Mozart terwijl het door
het bos trekt, zoals het populaire
hoornconcert, pianoconcert nr. 21
en twee symfonieën
• Een perfecte kennismaking met
klassieke muziek en een van de
grootste componisten aller tijden
• Met vijf muziekstukken van Mozart
◄••
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Druk op de knop

Een perfect cadeautje
muziekfans
••• voor jonge
••

••
•••
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vanaf 2 jaar | kartonboek | 10 blz.
210 x 210 mm | NUR 270 | € 14,99
verschijnt september 2021
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Speelboeken
Memory & Bingo

Diep in de zee
• Terwijl kinderen bingo en memory
spelen, leren ze van alles over de
zeewezens in deze spelletjes. Met
boekje dat boordevol interessante
weetjes staat
• Met 36 kaartjes,
4 bingokaarten en een boek
• Voor het ontwikkelen van het
geheugen en de cognitieve en
communicatieve vaardigheden

Voor urenlang
speelplezier

vanaf 3 jaar | speldoos + kartonboek | 10 blz.
183 x 183 x 36 mm | NUR 228 | € 12,99
verschijnt juli 2021
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Reeds verschenen

9781474994866

Met mooie illustraties
en spelletjes op
verschillende niveaus

9781474985864

vanaf 3 jaar | speldoos + kartonboek | 10 blz
183 x 183 x 36 mm | NUR 228 | € 12,99

7

