Spelletjes spelen, nog ingewikkelder constructie bouwwerken maken en techniek is leuk en interessant voor
deze leeftijd.

Speelgoed en spellen voor kinderen van 10 en 11 jaar

Cube Puzzler Pro
Firma
Smart Games
Spel

Jaipur
Firma
Asmodee
Spel

Kan jij een kubus maken met 6
balvormige puzzelstukken?
Om elke opdracht tot een goed
einde te brengen zal je ruimtelijk
inzicht, logica en deductie
moeten combineren. De
transparante kubus heeft een
dubbele functie! Wanneer je de
transparante kubus opent kan je
hem van een opbergdoosje in een
spelbord veranderen.
In het spel Jaipur hoop je de
persoonlijke handelaar van de
Maharadja te worden door aan
het einde van de ronde rijker te
zijn dan je tegenspeler. Om dit te
realiseren verzamel en ruil je
goederen (kaarten) op de markt,
en vervolgens verkoop je deze
voor roepies. Voor een grote
verkoop ontvang je een
beloning.De kamelen hebben
geen verkoopwaarde, maar zijn
erg handig om mee te handelen,
zeker als je veel goederen van de
markt nodig hebt.

Klik hier voor meer info

Filmpje
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 10 en 11 jaar

LEGO® Hidden Side
Firma
Lego
Speelgoed

LEGO® Technic Top Gear
rallyauto met appbediening
Firma
Lego

Dompel je onder in een
fantastische single- of
multiplayer-ervaring met
augmented reality met deze
LEGO® Hidden Side set. Bouw de
spookboom, download de gratis
Hidden Side AR-app en scan het
model met je smartphone of
tablet om het tot leven te laten
komen. Ga vervolgens op
spokenjacht, los mysteries op,
neem het op tegen
eindbaasspook Lady E. en help
Jack om uit de digitale
spookwereld te ontsnappen!

Kijk hier voor meer info

Racefans kunnen hun
vaardigheden op de proef stellen
met deze geweldige LEGO®
Technic (42109) Top Gear
rallyauto met app-bediening.
Kijk hier voor meer info

Speelgoed

Escape Room The
Game: Jumanji
Family Edition
Firma
Identity Games

De allereerste familie editie van
Escape Room The Game. Werk
samen, los alle puzzels op en
ontsnap binnen een uur!
Kijk hier voor meer info
Filmpje

Spel

Harbour#1
Firma
Twickto
Speelgoed

Harbour #1 speelt in op de mooie
en avontuurlijke wereld van
water. Een prachtig zeilschip van
weleer, een sterke vissersboot
voor op de woeste zee tot een
supersnelle Hovercraft. Stuk voor
stuk prachtige creaties om te
bouwen en mee te spelen. Maar
jouw fantasie kent geen grenzen,
dus laat je eigen fantasie de vrije
loop en bouw wat je wilt.

Kijk hier voor meer info
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 10 en 11 jaar
K'NEX –
Constructiekraan
Firma
Boti

Kijk hier voor meer info
Filmpje

Speelgoed

K'NEX - Rad Rides
12 In 1 Bouwset
Firma
Boti

Rummikub
Firma
Goliath Games
Spel

Scrabble
Firma
Mattel
Spel

Unlock!
Ontsnappingsavonturen

Spel

Race de kamer rond met deze
stoere en snelle auto's van K'NEX!
Bouw wel 12 verschillende
modellen!
Kijk hier voor meer info
Filmpje

Speelgoed

Firma
Asmodee

Met deze torenhoge
constructiekraan van K’NEX help
jij met het verplaatsen, laden en
lossen van goederen!

Rummikub, het alom bekende
spel, in klassieke uitvoering. Leg
combinaties, verschuif en
combineer om te winnen! Een
spel dat inzicht, durf en tactiek
combineert.
Filmpje
Scrabble is het klassieke bordspel
dat altijd L-E-U-K is! Scrabble, dat
bestaat uit het maken van elkaar
kruisende woorden op een
speelveld, daagt spelers uit om
woorden te spellen met gebruik
van letterblokjes met
verschillende puntenwaarden.
Het doel van het spel is om de
hoogst mogelijke score te halen.
Unlock! is een coöperatief
kaartspel geïnspireerd door
escape rooms; ruimtes waaruit je
moet ontsnappen binnen 60
minuten. Unlock! laat je deze
ervaring nu thuis aan je eigen
tafel beleven met een
kaartendeck en een gratis app die
je door de diverse scenario's leidt.
Doorzoek de ruimtes, combineer
voorwerpen en los alle puzzels
op! Deze eerste uitgave van het
spel bevat drie spannende
ontsnappingsavonturen.

Filmpje
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 10 en 11 jaar
Vehicles#1
Firma
Twickto
Speelgoed

Vehicles #1 is een bouwset in de
machtige wereld van wielen. Van
de snelweg tot en met rijden op
Mars. De constructies zijn groot
en technisch uitdagend. De
Desert Racer, Excavator of Mars
Rover, stuk voor stuk prachtige
creaties om te bouwen en mee te
spelen. Maar jouw fantasie kent
geen grenzen, dus bouw
uiteindelijk wat je zelf wilt.

Kijk hier voor meer info
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