
Laat je kind spelenderwijs kennis maken met cijfers en rekensommetjes met behulp van deze Kitten Balance Game! 

 

De Kitten Balance Game van Ariko is een educatief spel voor jongens en meisjes. Met dit spel leert jouw kind omgaan met cij-
fers en sommetjes. De Balance Game heeft drie spelvormen en is geschikt voor kinderen tussen de 3 - 12 jaar. Dit leerzame 
spel stimuleert de ontwikkeling van de hersenen. Het katje wil de weegschaal graag in balans houden en jouw kind kan daarbij 
helpen! Durft je kind de uitdaging aan? 

 

Hoe werkt het? 

De Kitten Balance Game heeft drie verschillende spelvormen die bedoeld zijn voor verschillende denkniveaus. De kleuren van 
de kaarten geven het niveau van de spelvorm aan. 
 

Spel 1: Groene kaarten (eenvoudig) 
Deze spelvorm is gericht op het herkennen van de waarde van een getal. Op de kaartjes staat een getal en hetzelfde aantal 
kittens. De speler moet zorgen dat het aantal kittens gelijk is aan het getal op de weegschaal om de weegschaal in balans te 
brengen. 
 

Spel 2: Paarse kaarten (gemiddeld) 
Deze spelvorm is gericht op het verbeteren van de telvaardigheden van het kind. Het aantal kittens dat aangegeven staat op 
het kaartje moet opgeteld worden door de speler. Vervolgens moet het aantal kitens en het bijbehorende getal op de weeg-
schaal gelegd worden dat gelijk is aan het aantal op de kaart. 
 

Spel 3: Blauwe kaarten (moeilijk) 
De moeilijkste spelvorm is gericht op het ontwikkelen van de rekenvaardigheden. Op de kaartjes staan rekensommetjes die 
opgelost moeten worden. Leg de bijbehorende getallen en kittens op de weegschaal om de weegschaal in balans te brengen.  
 

Het geheim van de Balance Game? 

Het geheim van dit speelgoed is de combinatie van spelen en leren. Het is bewezen dat kinderen meer onthouden als er een 
spelvorm aan te pas komt. De Balance Game van Ariko is dus gericht op ontwikkeling & plezier. Ideaal om te geven aan je kind 
of als verjaardagscadeau. 
 

Ontdek de voordelen van de Balance Game 

Kinderen die de Balance Game spelen ontwikkelen zichzelf op talloze vlakken: 
 Ze ontdekken de wereld van cijfers en getallen; 
 Ze verbeteren hun rekenvaardigheden; 
 Ze stimuleren de cognitieve ontwikkeling; 
 Ze Leren spelenderwijs. 
 

Productspecificatie 

De Kittens Balance Game bestaat uit een pakket met daarin de volgende onderdelen: 
 Weegschaal (2x) 
 Kittens (19x) 
 10 groene kaarten (spel 1) 
 10 paarse kaarten (spel 2) 
 10 blauw kaarten (spel 3) 
 

Wil jij je kind op een unieke manier leren rekenen? Bestel dan nu je eigen Balance Game voor eindeloos veel reken- en 
telplezier!  


