
NIEUW!  
Ontwikkelen fijne motoriek bij onze peuters 

 
KLEURENTORENS 
Inhoud Basisset 
- houten bord met doorlopende groef voor het rollen van de ballen (Ø 47 cm) 
- 6 houten torens 
- 36 houten ballen diam. 50mm (6 van elk, in de kleuren rood, oranje, geel, groen, 
blauw en paars) 

 
 Pakken - insteken - rollen - 
kleurherkenning - 
vormherkenning - getalbegrip 
 
Kleurentorens XXL gaat over oog-
handcoördinatie en fijne motoriek. 
Pak een bal en maak een toren. De 
6 torens kunnen op of naast het 
grote bord worden gezet. 
De grote ballen (Ø 5 cm) 
liggen goed in de hand. Materiaal is 
van superkwaliteit! 
Het spel is geschikt om te spelen in 
kleine groepen. Voor 1-6 kinderen. 
De 6 torens zijn afzonderlijk 
uitneembaar. Elk kind krijgt een 
eigen toren.  
 
 

De juf geeft suggesties voor het spelen of ontwikkelt spelregels, zoals: 
- Oefenen, door  willekeurig ballen aan de toren te rijgen, van het ontwikkelen van 
motorische vaardigheden. 
- De ballen kunnen in de groef rond het spel worden gerold. Omdat de ballen in een 
diepe groef rollen, kunnen ze niet er niet snel uitvallen. 
- Een ieder speelt met eigen kleur en leert de kleuren onderscheiden en benoemen. 
- Rijg eerst één bal, dan een tweede bal, etc. Hierdoor ontstaat het begrip/gevoel 
voor kleine en grote hoeveelheden. 
- De leerkracht/begeleider heeft zelf een toren en laat eenvoudige regels zien, zoals 
bijv.: eerst zetten we de rode bal op, dan de gele bal…. 

 

LASTIGE 10! 
Het spel Lastige 10 is heel geschikt voor de allerkleinsten. Het stimuleert de 
hand/oogcoördinatie, grove motoriek, fi jne motoriek, ruimtelijke inzicht en 
kleurenkennis.  
 
Het spel bestaat uit een meerkleurige dobbelsteen en 10 balletjes, die met een 
koordje aan de palen op het speelbord zijn bevestigd. Balletjes, koord en palen zijn 
gekleurd. Elke kleur heeft 2 balletjes en 2 palen. De balletjes zijn aan koorden 
bevestigd, zodat ze niet kunnen zoekraken of door kleine kinderen worden ingeslikt. 
De gekleurde palen aan de rand van het speelbord zijn aan de bovenkant voorzien 
van een magneet. Ook in de balletjes zit een magneet, waardoor ze heel gemakkelijk 
op de paaltjes kunnen worden geplaatst.  



 

 Het spel begint met het gooien van de dobbelsteen. De geworpen kleur komt 
overeen met een van de kleuren van de balletjes. Leg het balletje op het paaltje van 
dezelfde kleur. De kinderen leren spelenderwijs de kleuren te benoemen en te 
sorteren. De kleintjes kunnen ook gewoon de balletjes op de palen leggen en ze 
bekijken. Er kan extra variatie in de moeilijkheidsgraad worden aangebracht door het 
kind het balletje niet op de paal te laten leggen waaraan het balletje bevestigd is, 
maar juist op de andere, tegenoverliggende paal van dezelfde kleur. Zoals bij al onze 
spellen, is het natuurlijk mogelijk eigen spelvarianten te verzinnen. 
 
Plaats de ballen op de houten staafjes. Lastig? Dat valt reuze mee. Door de sterke 
magneet klikt de bal makkelijk op z'n plek. Dat geeft een positieve ervaring. 

Het ontwarren van de touwtjes en de ballen spreekt de fijne motoriek, 
kleurherkenning en het ruimtelijke inzicht aan. Ontdek de kleuren, leer tellen, leer 
begrippen, ontwikkel de fijne motoriek. 

• kleurherkenning  
• leren tellen 
• begrippen leren 
• fijne motoriek 
• ruimtelijk inzicht 
• magnetisme 
 


