
 

 
 

1. Naam van het product 
Geurenspel - fruit 
 

2. Product code 
14923170 
  

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

4. Korte omschrijving 
Dit zintuiglijk spel is een spel om het reukvermogen te ontwikkelen. Probeer de aroma van de 
verschillende vruchten te onderscheiden en deze te matchen aan de juiste speelkaarten. De geuren 
stimuleren visuele herkenning. Je krijgt er bijna honger van!  
 

5. Inhoud 
 24 x speelkaarten 

 12 x aroma’s 
 

6. Zintuigstimulaties  
Zien & ruiken 
 

7. In gebruik nemen 
Stap 1: Deel de 12 aroma potjes uit onder de kinderen 
Stap 2: Draai de rand aan de bovenzijde van het potje een beetje open. Dit gebeurt vóór men de 
foto's met vruchten van het spel aan de kinderen heeft getoond. Dus de reukzin wordt ontwikkeld op 
basis van de voorafgaande kennis van het kind.  
Stap 3: Vervolgens moet het kind proberen elk aroma in verband te brengen met de desbetreffende 
foto van de vrucht.  
Stap 4: Zodra alle aroma's in verband zijn gebracht met de desbetreffende vruchten worden de 
potjes en de kaarten onderste boven gedraaid om te zien of het resultaat correct is.   



 

 
 

8. Aanvullende informatie 
              Doelen 

 Het ontwikkelen van de reukzin en het beter onderscheiden van diverse geuren.  
 Algemene kennis van de vruchten (buitenkant, vruchtvlees en aroma).  
 Het versterken van de associatie tussen aroma en uitzicht en van het logisch denken.  
 Vertrouwd geraken met het aroma van de vruchten en deze aroma's in soorten indelen.  

 Het verbeteren van de observatie en het ontwikkelen van het vermogen om voorwerpen 
morfologisch met elkaar in verband te brengen.  

  Beginnen met werken met abstracte begrippen (dient als basis om tegengesteld,              
Aanbevolen leeftijd 

 3 tot en met 8 jaar. 

 
9. Technische informatie 
Afmeting kaarten:   7 x 7 cm 
Afmeting potjes:  2,5 cm 

 
 
 
Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

