TA AL 6 TO T 12 J A A R

PROMO
Kinderen met een taalontwikkelingsniveau van 15 maanden tot 4 jaar.

TRANSPARANT XL
Doel: Gestructureerd en succesvol therapie bieden aan kinderen
met specifieke taalontwikkelingsproblemen.
Transparant XL biedt op vertrouwde en speelse wijze grammaticale
structuren aan om gevarieerd en herhalend het taalgebruik van
kinderen te oefenen. De nieuwe lay-out is handzamer voor zowel
het gebruik in de therapiesetting als in de thuissituatie.
Samenstelling: 3 uitgebreide mappen die in een handige
kartonnen cassette opgeborgen worden met 270 bladen waarvan
232 kopieerbladen met oefenvormen, verantwoording, handleiding,
6 ‘transparanten’/sheets, 3 stickervellen, 50 boekenleggers,
24 afdekplaatjes, 2 houten verstopdoosjes.
€ 195,00

FG7413

3 mappen (€ 123,97)

€ 150,00

4 digitale spelen in de app maken onderdeel uit van
het programma Transparant XL en zijn bij aanschaf
van Transparant XL gratis voor iOS te downloaden.
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VIJF OP EEN RIJ
Doel: Taal- en begripsvorming, stimulering van de leesvoorwaarden, auditieve analyse
en discriminatie, bevordering van de articulatie, sociale ontwikkeling (stimuleren van
de samenwerking).
Klanken leren op speelse wijze met zelfcontrole. Een kind kiest 1 opdrachtstrook met de
daarbij horende kleurkaartjes (4 stuks) en kaartjes met de afbeeldingen (16 stuks) allemaal
voorzien van hetzelfde symbool. De kinderen zoeken naar de afbeelding met dezelfde begin-,
midden- of eindklank als op de opdrachtstrook. Met zelfcontrole.
Inhoud: 3 opdrachtstroken (rode kaders), 12 kleurkaartjes, 48 kaartjes met afbeeldingen in
mooie houten kist. Opgelet: Houten staander niet inbegrepen.
01 (Beginklank), 02 (Middenklank), 03 (Eindklank)

C. RG756601
D. RG756602
E. RG756603

780

Beginklank (€ 61,94)
Middenklank (€ 61,94)
Eindklank (€ 61,94)

DIDAC TISC H E M AT E R I A L E N 6 T O T 1 2 JA A R

€ 74,95
€ 74,95
€ 74,95

VIJF OP EEN RIJ HOUTEN STAANDER
Kenmerken: Geschikt voor vijf op een rij
(Ref. RG7566).

FE7989 

Per stuk (€ 39,26)

(€ exclusief)

€ 47,50

€ inclusief

