FIJN
MOTORISCH & DIDACTISCH
OEFENMATERIAAL

motoriekdoos
Met deze fijne motoriekdozen kunnen kinderen
de handen uit de mouwen steken en hun
handvaardigheid onder begeleiding oefenen in
combinatie met de motoriekborden. De fijne
motoriekdoos bestaat uit een verzameling houten
knikkers, kleurrijke kralen, magneten, rijgtouwen,
houten knopen, dobbelstenen, pincetten en
meer. Deze doos is onmisbaar om je kinderen in
de klas, praktijk of andere hun fijn-motorische
vaardigheden te stimuleren zoals de ooghandcoördinatie, pincetgreep, vingerbeweeglijkheid,

FIJNE MOTORIEKDOOS KLEIN
GM6268

Inhoud: 1 spelbakje, 1 voelzakje, 2 magnetische
vishengels, 2 magnetische vogels, 2 touwen met
rijgstuk, 6 veters, 4 elastische rijgtouwen,
6 dobbelstenen, 2 houten pincetten, 2 plastic pincetten,
20 touwstoppers, 60 pluggen, 50 bouten, 60 moeren,
72 vierkante kralen, 72 ronde kralen, 72 magneten,
72 elastieken, 72 knikkers, 90 witte pompons,
90 gekleurde pompons, 100 natuurkralen,
72 wasknijpers en 32 knopen.

combineer
met de
motoriekborden!

het tweehandig samenwerken, het ontwikkelen
van de voorkeurshand, de tweedeling in de hand,
manipulaties, enz … Het ontwikkelen van deze
vaardigheden stimuleert de ontwikkeling van een
rijpe pengreep. Een rijpe greep is belangrijk om tot
een vloeiend en vlot handschrift te komen. Daarnaast
worden ook andere vaardigheden zoals ruimtelijk
structureren, getalbegrip, één – één relatie, kleuren patroonherkenning, synchroon tellen en meer
in spelvorm geoefend met het aanbod van Handige
Handen.

FIJNE MOTORIEKDOOS GROOT
GK6266

dubbel
zoveel
materiaal
!

Inhoud: 1 spelbakje, 4 magnetische vishengels,
4 magnetische vogels, 4 touwen met rijgstuk, 12 veters,
8 elastische rijgtouwen, 12 dobbelstenen, 4 houten
pincetten, 4 plastic pincetten, 40 touwstoppers,
120 pluggen, 2 voelzakjes, 100 bouten, 120 moeren,
144 vierkante kralen, 144 ronde kralen, 144 magneten,
144 elastieken, 144 knikkers, 180 witte pompons,
180 gekleurde pompons, 200 natuurkralen,
144 wasknijpers en 64 knopen.

motoriekborden
Al onze motoriekborden zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. De meeste sets bestaan uit
twee borden, een spelregelfiche en opdrachtkaarten. Indien nodig zijn ook pluggen of
voetjes voorzien. Meer dan 50 motoriekborden in verschillende niveaus en thema's. De
borden worden gecombineerd met de materialen uit de fijne motoriekdoos. De bouten
en moeren, houten knikkers, gekleurde knopen, elastieken, pincetten, … zijn eveneens
afzonderlijk verkrijgbaar.

leuke
kinderthema’s
zoals herfst,
dieren,
winter, clow
ns,
natuur, lente
en
meer ...

PINGUIN (knikkers)
JV6307

SCHAAP (rijgen)
JJ6299

CLOWN (wasknijpers)
KF6313

2 borden + 8 voetjes + opdrachtkaarten

2 borden

4 borden + 8 voetjes

KIKKERS (knopen)
KA6310

RIDDER (knopen)
GV6273

BOOM (bouten en moeren)
JL6301

1 bord + 2 voetjes

2 borden + opdrachtkaarten

2 borden + 4 voetjes + opdrachtkaarten

RAKET (knopen)
HC6277

EEKHOORN (elastieken)
JP6304

BEER (rijgen)
HM6285

2 borden + opdrachtkaarten

2 borden + pluggen + opdrachtkaarten

2 borden + opdrachtkaarten

ontdek al onze motoriekborden op
www.baert.com

motoriek
borden

MOTORIEKBORDEN STARTER
GR6271

inclusief
opdrachtkaarten!

Met dit kwalitatief, gevarieerd starterspakket zetten onze
jongste kleuters de eerste stapjes in hun fijn-motorische
ontwikkeling. Geschikt vanaf 3 jaar.
Inhoud: 29* motoriekborden, voetjes, 6 berenkralen,
pluggen, 44 opdrachtkaarten en spelregelbundel.

* de meeste borden zitten dubbel in het pakket

Aangezien elk kind zich op zijn of haar eigen tempo
ontwikkelt, werkt Handige Handen met niveaus
in plaats van met leeftijd, namelijk: starter, junior
en expert. Deze niveaus hebben een stijgende
moeilijkheidsgraad gebaseerd op de hoeveelheid
ervaring van jonge kinderen met fijne motoriek.

inclusief
opdrachtkaarten!
MOTORIEKBORDEN JUNIOR
GL6267

Met deze ‘HAHA’-Junior doos, worden de motorische
vaardigheden van kinderen onder begeleiding naar een
hoger niveau getild. Geschikt voor 3 à 5 jarigen.
Inhoud: 2 x 13 verschillende motoriekborden, voetjes,
pluggen, 254 opdrachtkaarten en spelregelbundel.

stevig
materiaal,
makkelijk
afwasbaar!

MOTORIEKBORDEN EXPERT
GJ6265

inclusief
opdrachtkaarten!

Het Handige Handen pakket voor gevorderden scherpt
de motorische vaardigheden van kinderen verder aan.
Geschikt voor 4 à 6 jarigen.
Inhoud: 2 x 13 verschillende motoriekborden, voetjes,
pluggen, 310 opdrachtkaarten en spelregelbundel.

Verpakt in
stevige kist

MOTORIEKBORDEN MIX 1
GN6269

inclusief
opdrachtkaarten!

Bij dit pakket zitten de borden 1 maal in de doos. Ideaal
dus als je vaak één op één werkt. Starter-, junior- en
expertniveau. Vanaf 3 jaar.
Inhoud: 23 verschillende motoriekborden, voetjes,
pluggen, 276 opdrachtkaarten en spelregels.

MOTORIEKBORDEN MIX 2
GP6270

inclusief
opdrachtkaarten!

Bij dit pakket zitten de borden 1 maal in de doos. Ideaal
dus als je vaak één op één werkt. Starter-, junior- en
expertniveau. Een mooie aanvulling op MIX 1. Vanaf 3 jaar.
Inhoud: 23 verschillende motoriekborden, voetjes,
pluggen, 276 opdrachtkaarten en spelregels.

"De MIX pakketten zijn
ideaal in te zetten tijdens
individuele begeleidingen
en therapie. kisten vol
motoriekborden uit het
aanbod starter, junior en
expert. Volop differentiëren
is dus mogelijk!"

Handige Handen heeft als doel de handvaardigheid van peuters en
kleuters te stimuleren.
Dorine Cleve, de oprichtster van Handige Handen, heeft meer dan 20
jaar ervaring in het ondersteunen van kinderen met een motorische
beperking. In 2017 werd SCHRIJFRITMIEK opgericht en geeft ze
praktijkgerichte vormingen rond motorische ontwikkeling. Ze is
ook de auteur van de voorbereidende schrijfmethode Krullenbol.
Met haar achtergrond in de kritische ontwikkelingsbegeleiding
(lateralisatie), psychomotoriek en reflex integratie wil ze met
Handige Handen leerkrachten, zorgleerkrachten, ouders, kinesisten,
logopedisten, ergotherapeuten en meer een handje helpen in het
aanleren van de fijne motoriek aan peuters en kleuters.

Het aanbod van HAHA breidt verder uit.
We blijven nieuwe thematische
motoriekborden ontwikkelen om zo
verschillende deelvaardigheden van de fijne
motoriek speels te kunnen oefenen.

vormingen
Individuele en teamgerichte
vormingen rond motorische
ontwikkeling.
Bekijk het volledige
aanbod vormingen op
WWW.SCHRIJFRITMIEK.BE

WWW.BAERT.COM

