S O CI A AL- EM OTIONEEL 2 TOT 12 J A AR

Het Originele Babbelspel
pp Verbeter spelenderwijs je sociale vaardigheden en train je weerbaarheid!
pp Voor kinderen van 7 tot 15 jaar.
pp 2 spelers tot hele groep.

Vernieuwd!

Weerszijde =
prikkelarm spelbord

Thema’s die aan bod komen
in de 6 soorten vragen:

De pestkopkaartjes oefenen het
probleem gerelateerd inzetten van
pro-sociale vaardigheden.

Beleefdheid, assertiviteit, algemene
kennis, sociale redzaamheid, sociale
media, computergames, omgaan met
(kinderen met) een beperking, andere
godsdiensten, nieuw samengestelde
gezinnen. (Cyber)pesten kreeg een
prominente plaats in dit spel.

Spontaan praten aan de
hand van een foto

Praten over jezelf persoonlijke vragen

Rollenspel

Non- verbale communicatie:
doe-opdrachten

Inzicht krijgen
in vaardigheden

Uiten van je eigen mening

De vraag- en opdrachtkaarten
zijn verdeeld in 7 categorieën:
pp Algemene taaloefeningen
pp Zinsbouwoefeningen
pp Tongtwisters
pp Mond- en lipoefeningen
pp Semantische oefeningen
pp Zoek de taalfout
pp De pestkop
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7-15 j.

HET ORIGINELE BABBELSPEL
Eindelijk is het zover: de volledig herwerkte
en gemoderniseerde versie van “het originele
babbelspel” dat in 2001 voor het eerst op de
markt kwam, is er! De basis van het spel blijft
ongewijzigd: het originele Babbelspel nodigt
op een speelse manier uit om een aantal
sociale vaardigheden te oefenen. De inhoud en
vormgeving werden volledig herzien. Negatief
gestelde vragen werden vervangen of geschrapt
waardoor de nadruk ligt op het positieve. Het spel
is bedoeld voor kinderen van 7 tot 15 jaar en kan
het best worden gespeeld onder begeleiding in
kleine groepjes, met de hele klas of één op één.
De duur van het spel kan je dankzij het vernieuwde
spelbord zelf bepalen.
Kenmerken: Prikkelarm spelbord: het spelbord
is aan weerszijden bedrukt, met aan de
achterzijde een ‘prikkelarm’ spelbord. Zo kunnen
kinderen met ASS, verstandelijke beperking of
concentratiestoornis zich volledig toeleggen op
de inhoud van het spel.
Samenstelling: Spelbord aan weerszijden bedrukt,
1 dobbelsteen, 8 pionnen, 8 x 6 beloningsringen,
6 x 30 opdrachtkaarten, 15 pestkopkaarten,
1 handleiding.

HC1086 

(€ 53,72)

€ 65,00

2 tot 20 kinderen

HET ORIGINELE BABBELSPEL UITBREIDING: DENK-, DOE- EN LOGOTAAL
In de 7 thema’s van het basisspel worden op
speelse wijze zeer uiteenlopende taaloefeningen
aangeboden voor een betere verbale expressie en
taal in het algemeen.
Inhoud: 7 x 15 (105) kaartjes, waarvan enkele
beschrijfbare blancokaartjes, in een handig doosje.

CP5652 

Set van 105 kaartjes (€ 15,70)

(€ exclusief)

€ 19,00

€ inclusief

