
LEGO® Education in de 
kinderopvang: van jongs af aan 

bouwen aan zelfvertrouwen

STEAM Park | 090.304
Ontdek het park waarin meerdere kinderen tegelijk, spelenderwijs en 
probleemoplossend kunnen leren. Voorspel welke kleur het rad draait 
en win de leukste prijzen, probeer de wip in balans te houden of maak 
een ritje in de draaimolen. Bij elk bezoek aan het STEAM Park gebrui-
ken kinderen hun aangeboren instinct om te verkennen, experimente-
ren, observeren en te spelen terwijl ze attracties, spelletjes en scènes 
bedenken. Alle onderdelen van STEAM zijn uitgewerkt met praktische 
oefeningen om jou als begeleider te ondersteunen en de interesse van 
kinderen te wekken.

Inhoud:
• 295 stenen om met de groep mee te spelen 
• 8 dubbelzijdige bouwinspiratiekaarten met 16 modellen 
• ‘ Aan de slag’-activiteitenkaart met vijf ideeën voor STEAM-activiteiten 

Coding Express | 090.305
Met deze veelzijdige trein leren kinderen al op jonge leeftijd verbindin-
gen te leggen en verschillende kanten van programmeren te verkennen, 
zoals dingen en gebeurtenissen in een bepaalde volgorde plaatsen, 
herhalen en voorwaardelijk programmeren. Tegelijkertijd ontwikkelen 
zij probleemoplossende, sociale en emotionele vaardigheden en leren 
ze kritisch te denken en samen te werken.

Inhoud:
• 234 onderdelen 
• ‘ Aan de slag’-activiteiten
• introductiegids 
• grote poster 
• 6 bouwinspiratiekaarten om 12 modellen mee te bouwen 
•   inclusief bijbehorende app met 4 thema-activiteiten: reizen, figuren, 

muziek en rekenen

Vanaf 3 jaar

Vanaf 2 jaar

BEURSAANBIEDING

30% KORTING!

159
adviesprijs

232,04

30% KORTING!

199
adviesprijs

287,56

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Het doel  
van LEGO® Education Early Learning is om die natuurlijke  
nieuwsgierigheid te stimuleren en de jongste kinderen aan  
te moedigen om te leren door te spelen. Het doel is om ze  
te helpen zich voor te bereiden op school en het leven door te  
bouwen aan hun sociale vaardigheden. Het Early Learning-aanbod  
van LEGO Education biedt leuke en boeiende manieren om te leren.  
Er zijn verschillende leeroplossingen beschikbaar die gericht zijn op 
een pakket aan specifieke vaardigheden. Elke oplossing is ontwikkeld 
om kinderen te helpen plannen en om samen te leren. Twee van 
deze leeroplossingen hebben we nu extra scherp geprijsd, 
speciaal voor de KindVak!

De actieprijzen zijn inclusief btw en lopen van 16 t/m 28 februari 2020.



De actieprijzen zijn inclusief btw en lopen van 16 t/m 28 februari 2020.

Naast de verschillende leeroplossingen heb je de kans 
om nog meer plezier toe te voegen aan je opvang met een 
reeks Early Learning-Boostersets. De Boostersets kunnen 
worden gebruikt bij alle leeroplossingen om zo specifieke 
vaardigheden op een speelse manier verder te verkennen 
en te versterken. 

Nog meer plezier met de nieuwe Boostersets!

Waar bestaat een
            Boosterset uit?

•  Kleurrijke LEGO® DUPLO® 
stenen en figuren

• Aan de slag-kaart
• Inspiratiekaarten

Letters | 090.819
Werk aan schrijf- en leesvaardig-
heid door alfabetspel met een 
kleurrijke set stenen met letters. 

Mensen | 090.821
Laat peuters en kleuters al spelend ontdekken 
welke mensen deel uitmaken van een gezin, 
van een gemeenschap of van een cultuur met 
verschillende figuren, accessoires en ideeën.

Dieren | 090.820
Laat kinderen al op jonge leeftijd de 
dierenwereld ontdekken met een 
inspirerende verzameling kleurrijke 
dierenfiguren en accessoires. 

Buizen | 090.818
Daag kinderen uit om al vroeg 
21e eeuwse vaardigheden te ont-
wikkelen terwijl ze een wereld 
aan leuke dieren ontdekken, 
gemaakt van buizen en andere 
kleurrijke elementen. 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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