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Voor kinderen is spelen en bewegen essenti-
eel om zich te ontwikkelen; sensomotorisch, 
sociaal-emotioneel en cognitief. In de eer-

ste zeven jaar van een kind wordt 95 procent van 
de hersenstructuur gelegd. Deze vormt de basis 
voor de verdere ontwikkeling. Om de ontwikkeling 
van kinderen te stimuleren is het belangrijk om ze 
uit te dagen, veel te bewegen en te stimuleren om 
de eigen grenzen te verleggen en nieuwe erva-
ringen op te doen. En dus te leren. Buitenspelen 
draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen.  
 
Fantasierijk spelen 
Het inrichtingsconcept voor fantasierijk spelen 
biedt een totaalpakket aan mogelijkheden om 
fantasierijk spelen op speelplekken aan te moedi-
gen. Met een goede balans tussen een aantrek-
kelijke, kleurrijke en tot de verbeelding sprekende 
speelomgeving en voldoende ruimte voor eigen 
interpretatie en fantasie. Voor nóg meer speelple-
zier en prikkeling van de fantasie met rollenspel 
en verbeeldingskracht. Het brede assortiment aan 
kleurrijke, speelse en gethematiseerde toestellen 
van Figura Play helpt kinderen met het verzinnen 
van eigen verhalen.  

Inclusief spelen 
Door de speelse details en het rijke aanbod aan 
speelaanleidingen is er elke keer weer iets nieuws 
te ontdekken. Om alleen te spelen, maar ook om 
samen met andere kinderen avonturen te bele-
ven. Met gemakkelijk toegankelijke opgangen en 
speelwaarde op elk hoogteniveau. Ideaal voor de 
inrichting van samenspeelplekken en het bevor-
deren van een inclusieve speelomgeving. Ook 
hebben de sets van Figura Play diverse interac-
tieve elementen die je kunt zoeken en activeren 
middels een app op je telefoon. Zo wordt samen 
spelen, met vriendjes of met je ouders, nog leuker. 
Ontdek en beleef nog meer speelplezier met de 
nieuwe fantasierijke speelsets van Figura Play. 
 
Ook op zoek naar een invulling voor een gethe-
matiseerde speelplek of een samenspeelplek waar 
kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten? 
Neem contact op voor een advies op maat of be-
zoek onze stand op de Vakbeurs Openbare Ruimte 
op 22 en 23 september in Utrecht. 
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