Activiteiten
Spelletjesboeken

Superhelden
• Een activiteitenboek voor kleine superhelden,
boordevol woord- en cijferspelletjes,
zoekplaatjes, doolhoven, woordzoekers en
nog veel meer
• Alle opdrachten zijn gemaakt om kinderen
te helpen bij het ontwikkelen van de lees-,
schrijf-, tel- en observatievaardigheden
• Het enige wat je nodig hebt
is een pen of potlood

vanaf 5 jaar | Gebonden | 100 blz
220 x 174 mm | NUR 228 | € 8,99
verschijnt juni 2021

Alle oplossingen staan
◄ achter in het boek
••••••••••••

Spelletjes en puzzels

A A N RA D

ER

• Een spelletjesboek vol activiteiten: doolhoven,
telspelletjes, woordzoekers, zoekplaatjes en veel meer
• Om urenlang mee te puzzelen als het regent,
op vakantie of onderweg
• Met uitscheurbare bladzijden

vanaf 5 jaar | Gebonden | 100 blz
220 x 174 | NUR 228 | € 8,99

Reeds verschenen

9781474975698
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9781474962384

9781474951517

vanaf 5 jaar | Gebonden | 100 blz | 220 x 174 mm | NUR 228 | € 8,99

Activiteiten
Zoek & vind

Diep in de zee
• Een boek vol dieren uit de zee en oceaan.
Zoek een octopus met sokken, help de
ijsbeer die zijn zwembandje kwijt is en vind
de krab die een lift krijgt van een dolfijn
• Voor alle leeftijden: lees het boek samen
met jonge kinderen, terwijl oudere dit
alleen kunnen
• Kleurige tekeningen met meer dan 200
zoekopdrachten om uit te voeren

• • • ••

•••••••

• • •• • ◄

vanaf 5 jaar | paperback | 32 blz
240 x 170 mm | NUR 214 | € 6,99
verschijnt juni 2021

••
• ••

Zoek de witte muis
op elke tekening

Reeds verschenen

9781474990592
vanaf 5 jaar | paperback | 32 blz | 240 x 170 mm | NUR 214 | € 6,99
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Activiteiten
Uitwisboek

Dierentuinspelletjes
• Help babyolifantje Ollie de weg naar zijn moeder
Olivia te vinden en zoek de 5 verschillen tussen
de papegaaien. Met dit leuke dierenboekje vol
eenvoudige opdrachten ontwikkelen jonge kinderen
hun telvaardigheid, waarneming en fijne motoriek
en ze maken kennis met cijfers en letters
• Met zoekplaatjes, puzzels, doolhoven, verbind de
puntjes en tel- en tekenspelletjes
• Met uitwisbare pen: veeg de bladzijden schoon en de
opdrachten kunnen keer op keer uitgevoerd worden
•◄
•••

s
Voor dierenfan
•••
••••• •••••
• ••

vanaf 3 jaar | paperback | 24 blz.
276 X 216 mm | NUR 228 | € 6,99
verschijnt juni 2021

Spelletjes op reis
• Activiteitenboek met speciale stift die
kan worden uitgewist, dus de opdrachten
kunnen keer op keer gemaakt worden
• Perfect voor op vakantie of onderweg
• Voor de ontwikkeling van tel-,
observatie- en schrijfvaardigheden

•
9781474983754

16

9781474970013

vanaf 3 jaar | paperback | 24 blz.
276 X 216 mm | NUR 228 | € 6,99

••••••••••••

Reeds verschenen

•
•••

De stift kan
worden uitgewist

◄
•

A A N RA D E R

vanaf 3 jaar | paperback | 24 blz.
276 X 216 mm | NUR 228 | € 6,99

Activiteiten
Doeboek

Onze Wereld
• Spelenderwijs leren kinderen van
alles over onze aarde. Met puzzels
als zoek de verschillen, verbind de
puntjes en logisch nadenken leren
ze bijvoorbeeld over regenwouden,
riffen, vulkanen en olifanten
• Voor kinderen met interesse in onze
aarde en de bedreigingen die we
in de toekomst het hoofd moeten
bieden – en wat we kunnen doen
om de aarde te redden
• Leer over de natuur, aardrijkskunde,
het milieu, extreem weer, voeding en
het stadsleven

vanaf 8 jaar | paperback | 64 blz.
276 x 216 mm | NUR 228 | € 11,99
verschijnt augustus 2021
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Activiteiten
Doolhoven & dino's
• Dit boek is een leuke, interactieve
manier om meer te weten te komen over
dinosaurussen, hun wereld en de dieren
die tegelijk met dino’s op aarde leefden
• Kinderen ontwikkelen hun
probleemoplossend vermogen doordat
de 45 doolhoven in het boek steeds
moeilijker worden
• Oplossingen staan achter in het boek

9781474951432
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vanaf 5 jaar | paperback | 64 blz. |
305 x 248 mm | NUR 214 | € 9,99

Voor urenlang
plezier

•••◄

Reeds verschenen

•••••••••••••

• ••

vanaf 5 jaar | paperback | 64 blz.
305 x 248mm | NUR 228 | € 9,99
verschijnt juli 2021

•
•••

Activiteiten
Stempelen met je vingers

Eenhoorns en elfijes
• Een betoverend activiteitenboek
dat kinderen met hun vingers en het
stempelkussen dat aan het boek vastzit
kunnen versieren door fladderende elfjes
en dartelende eenhoorns te stempelen
• Met stap-voor-stap stempelideeën zodat
kinderen meteen aan de slag kunnen

•◄

• Perfect boek voor de ontwikkeling van de
creativiteit en de fijne motoriek

• • ••

Voor kinderen
leeftijden
••• van alle
••
•• •

• ••

vanaf 4 jaar | spiraal gebonden | 64 blz.
220 x 258mm | NUR 214 | € 13,99
verschijnt september 2021

• • • •• • •

• • • •• • • • •

• ••

••◄

Met 7 vershillende
kleuren

•

AAN RADER

Poppy en Sam
• Ga aan de slag en stempel met je vingers. In dit
activiteitenboek versier je met de hulp van Poppy
en Sam de illustraties met bloemen, kuikentjes,
konijnen en nog veel meer
• De eenvoudige instructies laten kinderen zien
hoe ze met hun vingers op de pagina’s kunnen
stempelen. Met 7 kleuren inkt en een spiraal in
de rug, zodat het boek goed open blijft liggen
• Fantastische manier om de creativiteit
van kinderen te stimuleren
vanaf 4 jaar | spiraal gebonden | 64 blz.
220 x 258mm | NUR 214 | € 13,99

Reeds verschenen

9781474978842
9781474972529
9781474965149
9781474987585
vanaf 4 jaar | spiraal gebonden | 64 blz. | 220 x 258 mm | NUR 214 | € 13,99

9781474960403

9781474935319

9781409593263
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