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A. BINGO BREUKEN PIZZA

B. PASTA BREUKENSPEL

Door een draai aan de spinner wordt het bingo-breukdeel bepaald.
Wie de breuk visueel kan bepalen en terugvindt op zijn kaart,
mag deze afdekken. Wie haalt als eerste bingo?
Kenmerken: Dubbelzijdige bingokaarten: identificatie
aan de ene zijde, equivalenten aan de andere zijde.
Afmeting: Bingokaart: 20 cm.
Samenstelling: 4 dubbelzijdige bingokaarten, spinner en 36 schijfjes.

Doel: Op speelse wijze kennismaken met breuken.
Een leuke introductie in breuken: 1/4; 1/3; 1/2 en 1.
De spinner geeft aan welk breukdeel mag neergelegd worden.
Wie eerst 4 pizza’s correct kan opvullen, wint het spel.
Kenmerken: Elk pizzadeel geeft op de achterzijde zijn breukdeel
aan (1/4, 1/3, 1/2, 1).
Afmeting: L/b spelbord: 33 x 24 cm.
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E. BREUKENDOOS

Alle breukendelen hebben contrasterende kleuren zodat
de waardeverschillen duidelijk zichtbaar zijn.
Kenmerken: In plastic opbergdoosje.
Afmeting: Ø 9 cm.

Leerlingen gebruiken deze doos voor het vergelijken van breuken,
het ontdekken van gelijkwaardige breuken en het uitvoeren
van bewerkingen met breuken. Deze set is ook geschikt om de
gelijkwaardigheid tussen breuken, kommagetallen en procenten
uit te drukken.
Samenstelling: 2 breukenborden, verschillende breukenstroken,
een kommagetallenstrook en een procentenstrook.
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Afmeting: 10 x 10 cm.
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F. HERSENKRAKERS IQ
Doel: Train spelenderwijs je hersens met dit superleuke kaartspel
boordevol hersenkrakers.
Test jezelf op 2 niveaus in 5 verschillende categorieën: logisch
denken, ruimtelijk inzicht, taalvaardigheid, rekenvaardigheid
en algemene kennis. Wie de oplossing ziet, wint de kaart.
Samenstelling: 78 speelkaarten met vraagstukken op 2 niveaus,
2 kaarten met spelregels en spelvarianten. De antwoorden staan
op de andere zijde klein afgedrukt.
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