TA AL 6 TO T 12 J A A R

Prikkelende woordspelen voor zowel zwakke als sterke praters!
Complete set van klinkerklanken

Verbeter spelenderwijs de
spraakvaardigheid en concentratie!

A

Leer positief denken en versterk je
zelfvertrouwen!

C

B

2 tot 6 kinderen

A. RIJMELARIJ

C. EIGENWIJSJES BASIS

Doel: Ontwikkeling van het taalgevoel en
rijmwoordenschat.
Kaartenspel waarbij een woordenketting
van rijmende woorden gevormd moet
worden.O.a. alle klinkers en de meest
gebruikelijke combinaties van dubbel
klanken zijn in kaart gebracht in dit
rijmwoordenspel.
Afmetingen: 8,5 x 5,5 cm.
Samenstelling: Kaartenset met
educatieve handleiding.

MA4043 

(€ 10,17)

Doel: Oefenen van de
uitspraakvaardigheid en concentratie.
“Ruud Rups raspt rap rode ronde
radijsjes”. Deze en vele andere struikel- en
stuiterzinnen zijn verwerkt in dit leuke spel.
Afmetingen: 8,5 x 5,5 cm.
Samenstelling: 55 kaartjes waarvan 48 met
struikelzin. Incl. handleiding speelwijze.

Doel: Leer positief denken en versterk je
zelfvertrouwen.
EigenWijsjes zijn een speelse aanzet
tot een beter zelfbeeld, bewustzijn en
zelfvertrouwen. De korte krachtige zin zet
je aan het denken en geeft je een steuntje
in de rug!
Kenmerken: Voor iedereen vanaf 6 jaar.
Afmetingen: 8,5 x 5,5 cm.
Samenstelling: 48 kaarten met handleiding.

LY4042 

LX4041 

B. TONGBREKERS

€ 12,30

D

(€ 10,17)

€ 12,30

E

(€ 11,74)

€ 14,20

F

10+ j.
6-10 j.

D. VAN DALE BASIS WOORDENBOEK
De Basis Van Dale bevat de 25000 meest gangbare
woorden uit het Nederlands.
Kenmerken: Er zijn honderden nieuwe trefwoorden,
betekenissen en voorbeeldzinnen aan deze geheel
geactualiseerde editie toegevoegd.
Samenstelling: 648 pagina’s, 25 x 16 cm.
Gebonden versie.

GH3963 

(€ 37,74)

€ 40,00

E. PRISMA NEDERLANDS
VERKLAREND WOORDENBOEK

F. VAN DALE JUNIOR
WOORDENBOEK

Kenmerken: Gekartonneerde
omslag.
Afmetingen: 18 x 12 cm.
Samenstelling: 650 pagina’s.

De Junior Van Dale bevat ca. 8000 woorden
uit de lees- en leefwereld van kinderen en
ca. 500 verhelderende illustraties.
Samenstelling: 624 pag., 21 x 15,5 cm.
Gebonden versie.

HC2242 

GJ3964 

G

(€ 11,12)

€ 13,45

(€ 35,52)

€ 37,65

H

G. FLUISTERTELEFOON

H. FLUISTERTELEFOON HANDENVRIJ

Het is heel grappig om je eigen stem te horen. Doordat de gebruiker
zichzelf beter kan horen, wordt het proces van leren lezen en de
ontwikkeling van taal geoptimaliseerd.
Kenmerken: Voor kinderen tot en met 12 jaar. De WhisperPhone is
vaatwasmachinebestendig.

Doordat de gebruiker zichzelf beter kan horen, wordt het proces van
leren lezen en de ontwikkeling van taal geoptimaliseerd. Met deze
set heb je de handen vrij om bijvoorbeeld een boek vast te houden.
Kenmerken: Voor kinderen tot en met 12 jaar. De WhisperPhone is
vaatwasmachinebestendig.

VJ4412 

VK4413 

782

Per stuk (€ 6,98)

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

€ 8,45

Per stuk (€ 13,39)

(€ exclusief)

€ 16,20

€ inclusief

