TA AL 6 T O T 12 J A A R
A
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7+ j. 2 tot 4 kinderen

B. HET GROTE TAALSPEL
Met ‘Het Grote Taalspel’ oefenen kinderen spelenderwijs allerlei
taalonderdelen, zoals woordenschat, spelling, meervoud, ...
Afmetingen: Spelbord: 50 x 50 cm
Samenstelling: Spelbord, 4 pionnen, 1 kleurendobbelsteen,
1 cijferdobbelsteen, 150 letterfiches, 20 kanskaartjes, een
taalhulpkaart en spelregels. Set vragenkaarten A met 600 vragen
voor 4de en 5de leerjaar en set vragenkaarten B met 700 vragen voor
5de en 6de leerjaar.

NIEUW

A. MAGNETISCHE LETTEREMMER
192-delige letterset met hoofd- en kleine letters.
Rood = klinkers; blauw = medeklinkers.
Kenmerken: Voorzien van een magnetische achterzijde.
Afmetingen: 3 cm hoog.

CJ5636 

Set van 192 (€ 49,50)
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€ 59,90

HC9467 

(€ 30,62)

€ 37,05
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PROMO 6+ j.

WARRIGE WOORDEN
Alle kaartjes hebben een symbooltje. Er zijn er steeds 4 met hetzelfde symbool.
Verzamel ze alle 4, dan heb je een kwartet. Vraag aan je tegenstander of hij de kaart
heeft die je zoekt en voer de opdracht op het kaartje uit. Controleer je antwoord met de
magische envelop. Schuif je kaartje erin en je ziet meteen of je het goed hebt. Wie de
meeste kwartetten verzamelt, is de winnaar.
Samenstelling: 76 opdrachtkaartjes, magische envelop, spelregels. In stevig doosje
met sorteervakken.

H

C. Eerste lezertjes
Met dit kwartetspel oefen je het leren lezen en krijg je inzicht in de opbouw van woorden.
Bekijk de afbeelding op het kaartje en spel het woord (hakken). Plak de letters aan
elkaar en lees het woord hardop (plakken).
€ 14,95

AE822701

(€ 12,36)

€ 13,95

D. Spelling
Met dit kwartetspel oefen je de spelling van tweeklanken (ei/ij, ou/au) en medeklinkers
(b/p, g/ch, d/t). Spel het woord op het kaartje correct en verzamel zo alle kaartjes van je
kwartet. Twijfels over de schrijfwijze van een woord? Gebruik de magische envelop om je
antwoord te controleren.
€ 14,95

AE822702

(€ 12,36)

€ 13,95

E. Werkwoordspelling
Met dit kwartetspel oefen je de spelling van werkwoordsvormen (d, t, of dt in de o.v.t.).
Spel het werkwoord op het kaartje correct en verzamel zo alle kaartjes
van je kwartet.
€ 14,95

AE822703
(€ exclusief)

€ inclusief

(€ 12,36)

€ 13,95

VERHALENDOBBELSTENEN
De orginele Story Cubes stimuleren de creativiteit,
de fantasie en het plezier van het vertellen.
Gewoon de negen dobbelstenen gooien en de
gedobbelde begrippen in een verhaal gebruiken.
Kindvriendelijke, aantrekkelijke tekeningen rond
reizen, fantasie, basisbegrippen en acties.
Afmetingen: Dobbelsteen18 mm.
Samenstelling: 9 dobbelstenen met handleiding.

F. AT823801
G. AT823802
H. AT823803

Acties (€ 11,28)
Basis (€ 11,28)
Reizen (€ 11,28)

€ 13,65
€ 13,65
€ 13,65
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