B RE UKE N
A. BREUKEN
Oefen spelenderwijs breuken met dit kaartspel:
stambreuken in verschillende vormen, plus
veel gebruikte breuken en het verband met
kommagetallen en procenten.
Kenmerken: Bij de dominovariant gaat het erom
dat de spelers breuken met dezelfde waarde tegen
elkaar leggen. Met de andere zijde kan je reeksen
leggen: waarden op volgorde van minder – meer
leggen of breuken die samen een geheel vormen
bij elkaar leggen, ...
Afmeting: 6 x 9 cm.
Samenstelling: 80 spelkaarten, inclusief
spelregels en spelvarianten.

MC895701

(€ 8,22)
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€ 9,95

B

B. VERMENIGVULDIGEN
Oefen spelenderwijs de tafels tot 10: keersommen
en hun uitkomsten plus deelsommen.
Kenmerken: Speel je met de dominokant, dan
gaat het erom dezelfde uitkomsten aan elkaar
te leggen. Dus 3 x 3 past bij 9 of bij 54 : 6.
Met de andere zijde kan je reeksen leggen.
Afmeting: 6 x 9 cm.
Samenstelling: 80 spelkaarten, inclusief
spelregels en spelvarianten.

MC895703

(€ 8,22)

€ 9,95

C. BREUKENRAADSELS

C

Breuken, decimalen en procenten vanuit diverse
hoeken benaderen. Elk raadsel bevat een opgave
en een verplaatsbare plastic glijder om een deel
van de opgaven te verbergen.
Kenmerken: Ideaal voor hoekenwerk!
Gemaakt van stevig plastic.

JA1391 

Set van 25 (€ 17,85)

€ 21,60
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D. EQUIVALENTIE WASLIJN
Haak de juiste bordjes in elkaar en zorg ervoor dat breuken,
decimalen en percentages met elkaar overeenstemmen.
Breuken zijn zowel in cijfers als door afbeelding weergegeven.
Wanneer alles juist hangt kan je in een oogopslag breuken,
decimalen en percent waarnemen.
Inhoud: Breuken: 1/1, 3/4, 3/5, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/20, 1/100.
Afmeting: Kaart: 15 x 11 cm.
Samenstelling: 40 plastic kaarten waarvan 10 breuken,
10 decimalen, 10 percentages en 10 afbeeldingen van breuken.

E. BREUKENDOMINO

JF1394 

FM1627 

(€ exclusief)

(€ 35,08)

€ inclusief

€ 42,45

6+ j. 2-4 kinderen
Dubbelzijdige dominostenen met aan de ene zijde breukvormen,
aan de andere zijde percentages. Leg de domino’s door de juiste
breukdelen met elkaar te verbinden.
Samenstelling: 36 dubbelzijdige dominostenen.
(€ 10,48)

€ 12,70
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