B RE UKE N
A

B

nieuw 6+ j. 2 tot 4 kinderen

nieuw 84-delig

A. BREUKENREGENBOOG BINGO

B. BREUKENSCHIJVEN MEGA

Doel: Op speelse wijze kennismaken met breuken!
Iedere speler heeft een bingo bordje met visueel voorgesteld
9 breukdelen. Wie kan de breuk op de spinner terugvinden
op zijn verzamelkaart en als eerste ‘BINGO’ roepen?
Samenstelling: 4 bordjes, 1 spinner, jetons.

Grote, kleurrijke breukdelen in foam om op actieve leswijze
aan de slag te gaan met breuken. Geschikt voor binnen en buiten.
Afmeting: Ø volledige cirkel 30 cm.
Samenstelling: 84 breukdelen vormen samen 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/8, 1/10, 1/12).

YY4456 

PR4367 

(€ 12,35)

BREUKEN LABORATORIUM
Het breukenlaboratorium levert een set
van op elkaar afgestemde hulpmiddelen
die op veel verschillende, actieve en
speelse manieren toegang tot breuken
bieden. Breuken worden op een
eenvoudige manier aanschouwelijk
gemaakt, wat tot echte inzichten leidt die
leerlingen ook bijblijven.
Inhoud: Breuken: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/15, 1/16,
1/18, 1/20, 1/24.
Kenmerken: Onder de vele toepassings
ideeën van dit spel zijn 5 speelvoorstellen
die ook kinderen met moeilijkheden voor
rekenen enthousiast maken.
Samenstelling: 2 breukenhouders, 1 set
breukendelen, 15 bedrukte folieschijven.

€ 14,95

(€ 57,81)

€ 69,95

Een geniaal eenvoudig hulpmiddel, dat
de wereld van de breuken spannend maakt!

Folieschijven voor het zelf controleren van
redeneringen en berekeningen.

HY2546  (€ 25,29) € 30,60
pp zelf controlerend
pp inzichten die bijblijven
pp identificeren, vergelijken en rekenen
pp met leuke breukenspelen

Identificeren, vergelijken en rekenen
met de breukdelenset.

Door de doorzichtige
bodem van de stapelbare
breukhouder heen, kunnen
gevormde breuken met
elkaar vergeleken worden.

BREUKEN LOTTO
Set van speelborden met afbeeldingen van alledaagse voorwerpen,
verdeeld in verschillende breuken.
Leg het juiste breukenkaartje bij de juiste afbeelding.
Kenmerken: 2 spelniveau’s volgens moeilijkheid.
Afmeting: 23 x 23 cm.
Samenstelling: 4 speelborden en 36 breukenkaartjes.

PG2636  (€ 30,08) € 36,40

(€ exclusief)

€ inclusief
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