TA AL 6 T O T 12 J A A R
B

Opdrachtkaarten met
variërende woordenschat

A

NIEUW 7+ j. 2 of meer kinderen

B. VOEGWERK DOBBELEN MET WERKWOORDEN

Doel: Zoeken en herkennen van woorden.
Hoe groot is jouw woordenschat?
Dit Woordzoekersspel is een woordspel voor meerdere spelers
waarbij je snel moet zoeken. Draai de ring naar het volgende woord
en zorg ervoor dat je de eerste bent die het woord vindt.

Met Voegwerk oefen je op een leuke en interactieve manier het
vervoegen van werkwoorden op het gebied van de persoonsvorm,
gebiedende wijs, voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord. Tijdens het spel controleren de leerlingen
elkaar met behulp van antwoordkaarten. Ze kunnen er dus
zelfstandig mee oefenen.
Samenstelling: Voegwerk is een kaartspel dat bestaat uit 2
spelkaarten (1 kaart dubbelzijdig bedrukt) en 79 kaarten met op
één zijde moderne werkwoorden, op de andere zijde 79 correcte
vervoegingen bij alle onderdelen.
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7+ j. 2 tot 4 kinderen

A. WOORDZOEKER

(€ 21,24)
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(€ exclusief)

2de leerjaar (€ 8,10)
3de leerjaar (€ 8,10)
4de leerjaar (€ 8,10)
5de leerjaar (€ 8,10)

€ inclusief

€ 12,50
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DRAAITAAL

Doel: Actief en gericht werken aan zinsbegrip, woordbegrip,
verwijswoorden en signaalwoorden.
Elk Doe de hussel-spel bevat meerdere series kaarten om zinnen
in een goede volgorde te leggen zodat er een logisch verhaal volgt.
Uit een vier,- zes,- of achttal kaarten dient de leerling de goede
volgorde van zinnen af te leiden.
Kenmerken: Zelfcorrigerend!
Samenstelling: Elke spe(e)lset bevat 96 zinnen waarmee leerlingen
zowel begrijpend lezen als de woordenschat oefenen.

NY898902
NY898903
NY898904
NY898905
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DOE DE HUSSEL

C.
D.
E.
F.

(€ 10,33)

€ 9,80
€ 9,80
€ 9,80
€ 9,80

Doel: Speelse opbouw rond woordenschat als tussendoortje.
DraaiTaal is een woordenschatspel waarbij de leerling steeds
uit vier mogelijkheden het juiste antwoord kiest. Bijvoorbeeld:
“Het tegenovergestelde van modern is ...?”. Kinderen oefenen actief en
gericht nieuwe woorden en andere moeilijke woorden van een bepaald
niveau. Er kan individueel of in kleine groepjes gewerkt worden.
Samenstelling: Elke set bevat 12 series van 4 kaarten.

G. PA899001 Set 1 - 1ste leerjaar
H. PA899002 Set 2 - 2de leerjaar
I. PA899003 Set 3 - 3de leerjaar
J. PA899004 Set 4 - 4de leerjaar
K. PA899005 Set 5 - 5de leerjaar
L. PA899006 Set 6 - 6de leerjaar

(€ 8,10)
(€ 8,10)
(€ 8,10)
(€ 8,10)
(€ 8,10)
(€ 8,10)

€ 9,80
€ 9,80
€ 9,80
€ 9,80
€ 9,80
€ 9,80

D ID A C T IS C H E MAT ER IA L EN 6 T OT 12 J A AR
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