
Hier vind je de nieuwste materialen van Rolf.

Eekhoorn zoekt eikels
Welke eekhoorn heeft als eerste tien eikels 
verzameld? Tijdens de verzameltocht leren 
kinderen onder meer wiskundetaal opbouwen, 
hoeveelheden hanteren en aantallen 
groeperen.

Pinguïn Race met Arthur
Race met Arthur de pinguïn over de Zuidpool
en wees als eerste bij de ijsschots. Er zijn 
twee afstanden, tot 30 en tot 50. Onderweg 
komen allerlei opdrachten aan bod
als ‘loop twee stappen terug’ of 
‘loop vijf stappen verder’.

Staartjes meten
Wie heeft het eerst de staart van de muis 
vol? Het meten en vergelijken van lengte 
staat in dit spel centraal.

Kleurnuance
Kinderen worden door gebruik van dit 
ontwikkelingsmateriaal gevoelig voor 
kleuren en gaan bewust kiezen voor 
kleuren, kleurcombinaties maken en 
tinten onderscheiden. 

Vogeltjes tellen
Zet het aantal vogeltjes in de boom dat 
overeenkomst met het aantal op de stam en
het juiste aantal op de rekenrekstructuur. 
Spelenderwijs leren kinderen 
hoeveelheden tot 10 te ontdekken.

Lentetuin
Bij Lentetuin wordt geoefend met tellen 
en optellen tot vijf, met een hoeveelheid 
opsplitsen in delen en met de één-één 
relatie. Wie heeft er aan het eind van 
het spel zoveel mogelijk vlinders 
verzameld?

Artikelnr. 230.3640
Leeftijd: 4+
2 - 4 spelers 
 

Artikelnr. 230.3641
Leeftijd: 4+
2 - 4 spelers 

Artikelnr. 299.5033
Leeftijd: 4+
2 - 4 spelers 

Artikelnr. 230.9023/24
Leeftijd: 3+
1 - 2 spelers 

Artikelnr. 230.3639
Leeftijd: 3+
2 - 4 spelers 

Artikelnr. 220.3217/18/19
(set 220.3195) 
Leeftijd: 3+

https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=eekhoorn&producttitle=rolf+basics+-+eekhoorn+zoekt+eikels%7c00031000000000000079#
https://shop.derolfgroep.nl/product/12905/2303641_39757_3041_557_70/rolf-basics-lentetuin.aspx
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=vogeltjes+tellen&producttitle=rolf+originals+-+vogeltjes+tellen%7c00031000000000000083
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=arthur&producttitle=rolf+basics+-+pinguïn+race+met+arthur%7c00031000000000000078
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=staartjes+meten&producttitle=rolf+basics+-+staartjes+meten%7c00031000000000000080
https://shop.derolfgroep.nl/10210/search.aspx?q=kleurnuance&producttitle=kleurnuancepuzzels%7c00000000110000100000


Reliëfpuzzel kleurenduo’s
Probeer de stukjes van de puzzel zo te 
leggen dat je uiteindelijk 16 kleurvlakken krijgt. 
Goed om kleurherkenning te oefenen en ook 
het geheugen.

Muziekmonsters
Met veel plezier ontwerpen kinderen maat 
en ritme door eenvoudige geluiden te maken, 
zoals in de handen klappen, stampen met 
de voeten of verzinnen ze een yell. 

Storytelling
Maak en vertel samen met Lotje een eigen 
verhaal. Dit kan door het maken van een 
babbelplaat, een film of een boek. 

Reliëfpuzzel 
ontdek de grootte 
- Zonsondergang
- Een dak boven elk huis
Ontdek verschillende groottes en maak de huisjes
en de zonsondergang
compleet.

Bedreigde gebieden
- Poolgebieden 
- Moerasgebied
Deze kleurrijke puzzels tonen een foto van een 
poolgebied danwel een moerasgebied. Om kinderen
te helpen is de tekening op de bodemplaat van de 
puzzel in zwart-wit verkleind. De puzzel is voorzien 
van AR-technologie.

Artikelnr. 220.9698
Leeftijd: 3+
12 stukjes 
Formaat: 24,5 x 24,5 cm 

Artikelnr. 299.0036
Leeftijd: 2+
1 - 2 spelers 
HUB nodig

Artikelnr. 220.9699 / 220.9700
Leeftijd: 3+
Zonsondergang: 18 sukjes
Een dak boven elk huis: 16 stukjes
Formaat: 24,5 x 24,5 cm 

Artikelnr. 220.3409 / 220.9697
Leeftijd: 5+
81 stukjes
Met AR-functie
Formaat: 37,5 x 37,5 cm 

Artikelnr. 280.2456
Leeftijd: 3+
Vanaf 2 spelers

Boerderijstal
Deze boerderijstal is voorzien van zonne-
panelen op het groen dak. Er is ruimte 
genoeg om een hele stal te vullen met koeien 
of verschillende boerderijdieren. Gemaakt van 
berkenmultiplex. 
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Storytelling

Storytelling

Maak en vertel samen met Lotje jouw eigen verhaal.

Create and tell your own story with Lottie.

Ersinne und erzähle zusammen mit Lottie deine eigene Geschichte!

Créez et racontez votre propre histoire avec Lotte.

Storytelling

Storytelling
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Verkrijgbaar in
AppStore & 
Google Play

Artikelnr. 210.2823
Leeftijd: 2+

Verkrijgbaar in
AppStore & 
Google Play

Heb je zelf 
een leuke idee 

voor een puzzel
of een spel? 
Laat het ons 

weten.

Ontdek ook de andere Rolf ontwikkelingsmaterialen
op www.derolfgroep.nl. Of stuur een mail naar 
klantenservice@derolfgroep.nl of bel 088-410 10 20.

https://www.derolfgroep.nl
http://www.derolfgroep.nl
mailto:klantenservice%40derolfgroep.nl?subject=
https://www.derolfgroep.nl/ons-aanbod/het-jonge-kind/ontwikkelingsmaterialen-van-rolf/
https://www.derolfgroep.nl/ons-aanbod/het-jonge-kind/ontwikkelingsmaterialen-van-rolf/
https://shop.derolfgroep.nl/11398/search.aspx?q=storytelling&producttitle=rolf+connect+-+storytelling%7c00000000180002800005
https://shop.derolfgroep.nl/product/10210/2203068_35279_2689_572_21/reliëfpuzzelserie-ontdek-de-kleur-en-grootte-2-stuk.aspx
https://shop.derolfgroep.nl/10215/search.aspx?q=bedreigde+gebieden&producttitle=puzzelserie+landschappen+uitbreiding%7c00000000110000700001
https://shop.derolfgroep.nl/product/10210/2209698_35279_2689_572_21/reliëfpuzzel-kleurenduo-s-32-stukjes.aspx
https://shop.derolfgroep.nl/10199/search.aspx?q=muziek&producttitle=rolf+basics+-+muziekmonsters%7c00000000070000000000
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=boerderijstal&producttitle=boerderijstal%7c00031000000000000003

