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48 kaarten

A. ZEG HET IN WOORDEN

8 thema’s: voeding, kledij, school,
leefomgeving, dieren, lichaam en hygiëne,
transport en de tuin

Doel: Woordenschatsverrijking.
Rijk geïllustreerde taalopdrachten
rond 8 thema’s: voeding, kledij, school,
leefomgeving, dieren, lichaam
en hygiëne, transport en de tuin.
Elk thema is opgebouwd in 3 stappen
met stijgende moeilijkheidsgraad:
1) Woordenschatsverrijking met
afbeeldingen.
2) Introduceren van voorzetsels
(onder, boven, naast, ...).
3) Maken van eenvoudige zinnen door
het gebruik van actieve werkwoorden.
Kenmerken: Kinderen verrijken
hun woordenschat en bouwen op
naar zinsbouw.
Afmetingen: 15 x 21 cm.
Samenstelling: 48 werkkaarten in
8 thema’s. Pedagogische handleiding.

VM8761 

(€ 39,96)

€ 48,35

Magnetisch!

B

4+ j.

B. SITUATIES THUIS

Magnetische personages

37 cm

47 cm

Doel: Uitbreiding van de woordenschat,
zinsbouw en sequenties.
‘Situaties Thuis’ is een activiteitenset
die luister- en taalsituaties aanmoedigt.
De omgang met het materiaal stelt kinderen
in staat een huiselijke woordenschat beter
te begrijpen en deze te leren kennen. Vanuit
de opgebouwde woordenschat probeert
men zinnen te bouwen die tijdsvermeldingen
bevatten (eerst, vervolgens, daarna etc.).
Kenmerken: Magnetisch!
Afmetingen: Grote plaat: 37 x 47 cm.
Samenstelling: 1 grote overzichtsplaat
van het huis, 8 magnetische kaartjes met
specifieke plaatsen in huis, 6 magnetische
personages, 12 magnetische cijfers om
sequenties aan te geven. Uitgebreide
pedagogische handleiding (NL).

JV8919 

(€ 53,97)

€ 65,30

Plaatskaarten
Adjectieven

4+ j.

licht

C. WOORDEN IN BEELD
Doelbewuste taalkaarten rond een
specifiek onderwerp in de zinsbouw:
20 foto’s van voorzetsels (beneden,
naast, veraf, dichtbij,...); 36 foto’s van
bijvoeglijke naamwoorden (Licht, zwaar,
vol, leeg, ...); 40 foto van werkwoorden:
tuinieren, tanden poetsen, ...).
Kenmerken: 5 complexe scenariobeelden
als verdere uitbreiding van woordenschat
en taaloefeningen.
Afmetingen: 15 x 12 cm.
Samenstelling: 96 fotokaarten.
Pedagogische handleiding.

JF8908 
(€ exclusief)

(€ 63,35)

€ inclusief

Voorzetsel:
zwaar

ervoor en erachter

C

€ 76,65
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