
Κόψτε την αυτοκόλλητη ταινία

Κολλήστε την στο πίσω μέρος

Δείξτε τους μαγνήτες σας σε όλους!

Cut the magnetic strip

Stick it on the back

Display your magnets everywhere!

Use the same technique to turn the pieces of the TANGRAM into magnets and... unleash your inner artist!

Avec la même technique, tu peux transformer tes aimants en pièces pour le TANGRAM et laisser libre cours à ton imagination !

Con la misma técnica transforma los imanes en piezas del TANGRAM y… ¡da rienda suelta a tu imaginación!

Χρησιμοποιήστε την ίδια τεχνική για να μετατρέψετε τα κομμάτια τάνγκραμ σε μαγνήτες και... απελευθερώστε τον καλλιτέχνη 
που κρύβεται μέσα σας!

Con la stessa tecnica trasforma in magneti i pezzi del TANGRAM e... dai libero sfogo alla fantasia!

Ritaglia il nastro magnetico

Αυτό το παιχνίδι είναι εμπνευσμένο από τη μέθοδο Mοντεσσόρι, καθώς επιτρέπει 
στα παιδιά να αναπτύξουν μεγαλύτερη προσοχή,  ακριβή οπτική συναίσθηση και 
μια ολοένα και πιο εκλεπτυσμένη χειρονακτική ικανότητα με ευχάριστο τρόπο.

Applicalo sul retro

Appendi i magneti dove vuoi!

Découpe la bande magnétique

Colle-la à l’arrière

Accroche l’aimant où tu veux !

Recorta la cinta magnética

Aplícala sobre la parte de atrás 

¡Coloca los imanes donde quieras!
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Μαλακοί, λαμπεροί μαγνήτες
Soft, sparkly magnets

I morbidissimi magneti luccicanti
Les aimants souples et brillants

Los suaves imanes brillantes

Άπειρα σχήματα με το τάνγκραμ!
Endless shapes from the tangram!

Quante forme con il tangram!
Que de formes avec le tangram !
Cuantas formas con el tangram!



Δημιουργήστε παζλ και παιχνίδια με τα σχήματα. 

Προσθέστε λάμψη με τις παγιέτες! 

Μετατρέψτε σε μαγνήτες τις κάρτες με τα σχέδια. 

Give your magnets a personal touch with the stickers!

Create puzzles and games out of shapes.

Add glam factor with sequins!

Turn the card shapes into magnets with the patterns.

Aggiungi un tocco personale ai tuoi magneti con gli stickers!

Crea incastri e giochi di forme. 

Rendili luccicanti con le paillettes!

Rendi magnetici i cartoncini con i pattern.

Ajoute une touche personnelle à tes aimants grâce aux autocollants !

Crée des encastrements et des jeux avec les formes.

Décore-les avec les paillettes !

Transforme les formes en carton en aimants.

¡Añádele un toque personal a tus imanes con las pegatinas!

Crea encajes y juegos de formas.

¡Haz que brillen con las lentejuelas!

Haz que las cartulinas con motivos se conviertan en magnéticos.
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Πολλοί μαγνήτες! - Magnets a go-go! - Magneti a go-go!
Des aimants à gogo ! -  Imanes sin fin!

Δώστε το προσωπικό σας στυλ με τα αυτοκόλλητα! 
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