TA AL 2 T O T 6 J A A R
3+ j. 2 tot 4 kinderen
Een groot spelbord geschikt
voor activiteiten in groep!

A. VAN WOORD NAAR ZIN
Doel: Oefenen van beginnende
communicatie: keuzes uitleggen,
beschrijven en vergelijken, ...
Door het bespreken van objecten,
personen en situaties leren kinderen niet
enkel de zaken te benoemen maar ook
verbanden te leggen, daarbij stap voor
stap opbouwend tot een goede structuur
met onderwerp, werkwoord en voorwerp.
Kenmerken: Dit taalspel is opgebouwd in
5 stappen met stijgende moeilijkheids
graad, met als doel te evolueren van één
woord naar het gebruik van volzinnen.
Afmetingen: Bord: 50 x 35 cm.
Samenstelling: 5 magnetische borden,
80 magnetische objecten, 22 kaarten met
personages, 1 pedagogische handleiding.

HX3412 

(€ 84,26)

€ 101,95

4 fotobordjes

A

22 personagekaartjes

80 magnetische
kaartjes
1 blanco bord om te sorteren

2 grote platen met figuurtjes
om aan te kleden en te bespreken

B

3 prentkaarten met dagelijkse situaties

Zinnen bouwen...
“Ik zoek de
kaart met de
hond onder de
blauwe tafel”.

C

18 verzamelkaarten

B

5+ j. 2 tot 4 kinderen

C. SPEL VAN DE WOORD-FAMILIES

Hoe los je een conflict op school op? De 7 verhalen (elk ongeveer
20 minuten) worden op twee verschillende manieren opgelost.
Wat zijn de gevolgen van een goede of een slechte beslissing.
Samenstelling: Elk verhaal heeft 4 kaarten (16 x 13 cm) waarvan
telkens twee omkeerbaar zijn om het resultaat te tonen. Inclusief
CD met educatieve leidraad en verhalen in verschillende talen.

Doel: Dit materiaal voor mondeling taalgebruik zet aan tot het
spontaan ontdekken van de grammaticale logica van een zin.
Een reeks prenten toont 6 dieren (onderwerp), die iets doen
(werkwoord). Om de zin samen te stellen formuleert het kind
vragen waardoor verschillende elementen, waaruit een zin bestaat,
(onderwerp, werkwoord, bepalingen) duidelijk worden.
Inhoud: Op een eerste spelniveau helpen de referentiestroken
om de zinnen samen te stellen. Verscheidene families kunnen
samengesteld worden: de dieren (onderwerp), de handelingen
(werkwoord), de kleuren (bepaling).
Kenmerken: Een uitgebreide handleiding bepaalt de groepen
en geeft mogelijke uitbreidingen van deze activiteit.
Samenstelling: 36 gekleurde prentkaarten (8 x 12 cm),
18 refentiestroken en één pedagogische handleiding.

ML6074 

HY3413 

B. CONFLICTEN OPLOSSEN OP SCHOOL

(€ exclusief)

(€ 29,79)

€ inclusief

€ 36,05

(€ 50,17)

€ 60,70
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