
 

 
 

 
1. Naam van het product   

 

Groententuintje 
 

2. Product code  
29137 
 

3. Kleur 

Zoals afgebeeld. 
 

4. Korte omschrijving 
Wat groeit er in je tuin? Ontwikkel verschillende vaardigheden op een speelse manier. Deze 
boeiende speelset moedigt de ontwikkeling aan van de woordenschat, kleurenherkenning, matching, 
sorteren en tellen. Sorteer de groenten op kleur of soort of tel elke soort.  De realistische plastic 
figuren zijn er in vijf verschillende groenten. De sorteerset is gemakkelijk schoon te maken en op te 
bergen. De set bestaat uit 46 onderdelen.  
Afmeting: bord 28 x 20 cm 
 

5. Snoezelen stimulaties 
Tast. 
 

6. Inhoud 
 5 schepel manden 

 25 groenten (5 groenten in 5 verschillende kleuren) 
 10 Dubbel formaat kaarten (2 sets met nummers 1-5; achterkant is voorzien van 

kleuren of groentecontouren) 
 5 kaarthouders 

 Schuimspel bord 
 

7. Veiligheid 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarschuwing: 

Stikkingsgevaar - Kleine onderdelen niet voor kinderen onder 

3 jaar 



 

 
 

 
8. In gebruiken nemen 
Laat zien dat elke groente in vijf kleuren wordt geleverd. Laat het kind de kleuren een naam geven. 
Haal vervolgens de schepelmandjes eruit. Plaats de vijf kleurenkaarten in de houders; plaats een 
kaart achter elke mand. Laat vervolgens de groenten sorteren in de bijpassende mandjes. Probeer 
ook te sorteren met behulp van de rijen op de tuinbasis en plaats de kaarten aan de achterkant van 
elke rij. Kinderen zullen genieten van het "planten" van de groenten op de juiste plekken. 
• Visuele beperkingen / blindheid 
• Intellectuele vertraging 
 

Groenten overeenkomst 
Geef de groenten een voor een weer en geef ze een naam. Daag het kind vervolgens uit om de 
groenten in de tuin te 'planten', zodat elke rij allemaal hetzelfde type heeft (alle wortels in één rij, 
alle radijzen in de tweede, enzovoort). Plaats voor een extra uitdaging de groentepakket-kaarten 
achterin elke rij. Kan het kind de groenten correct op hun contouren afstemmen, waarbij vorm het 
belangrijkste attribuut is? 

 
Zie het verschil 
Plaats alle groenten op de tafel. Kies drie soorten groenten die hetzelfde zijn (kleur of type) en één 
die anders is. Zet alle vier de groenten op een rij. Geef het kind een vreemde groente en vertel wat 
het anders maakt. 
 

Geheugenactiviteit 
Laat het kind een rij van de tuin opvullen, horizontaal of verticaal. Vertel het kind dat een hongerig 
konijn een snack uit de tuin gaat stelen. Laat het kind er vervolgens altijd uitzien als je een groente 
verwijdert. Kan het kind vaststellen welke groente ontbreekt? Probeer deze geheugenactiviteit uit 
met verschillende hoeveelheden en soorten groenten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.info bezoeken. 

http://www.nenko.info/

