S O C I A AL- E MO T I O N E E L 2 T O T 12 J A A R

Het gat in de haag
Het gat in de haag is een lespakket dat speciaal ontwikkeld werd om op een speelse manier de sociale
vaardigheden van je kleuters te trainen. De aanpak integreert ook de inzichten van meervoudige intelligentie.
Voor het complete lespakket raadpleeg www.hetgatindehaag.be.
Wij bieden 3 bijhorende poppensets aan om samen met het lespakket te gebruiken.
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A. GAT IN DE HAAG-POPPEN PREI, POMPOEN, KOMKOMMER

B. GAT IN DE HAAG-POPPEN - TOMAAT,
AARDAPPEL, WORTEL, ERWT

Pompoen: lekkerbek, weet van
aanpakken, maakt graag mooie dingen.
Komkommer: graag op de achtergrond,
houdt van muziek maken. Prei: houdt van
mensen, zorgt graag voor anderen, dol op
gezelligheid.
Afmetingen: Pompoen: 25 cm. Prei: 43 cm.
Komkommer: 35 cm.
€ 45,00

Tomaat: haantje de voorste, spontaan, babbelt
graag. Wortel: fijngevoelig, verlegen, helpt graag
anderen, vindt voor elk probleem een oplossing.
Erwt: avonturier, zorgeloos en actief. Aardappel:
zwijgzaam maar lief, weet hoe iemand zich voelt,
natuurvriend, graag alleen bezig.
Afmetingen: Tomaat: 18 cm. Erwt: 14 cm.
Aardappel: 20 cm. Wortel: 33 cm.
€ 55,00

KL7195 

Set van 3 (€ 20,66)

€ 25,00

Opgroeien in
verbondenheid

KK7195 

Set van 4 (€ 23,97)

PROMO

C. GAT IN DE HAAG-POPPEN AUBERGINE
Aubergine: droomt en fantaseert,
vertelt graag over zichzelf, houdt van
stilte, weet wat hij wel of niet kan.
Afmetingen: 25 cm.
€ 16,00

€ 29,00

E

KM7197 

Per stuk (€ 7,44)

€ 9,00

F

Met jezelf, de ander, materie,
maatschappij en de natuur

D

F. HOE MAAK IK HET WEER GOED?
VERHALENDOOS

Wil je weten:
waarom sommige mensen bang zijn
voor een lief klein spinnetje?
waarom geld niet gelukkig maakt?
In het boek vertelt Yessie hoe jij je
gedachte-kracht kunt gebruiken om
vrolijker en rustiger te worden.
In het boek ‘Gedachte-kracht’ vind je
de antwoorden.
Kenmerken: Stevig uitgevoerd
softcover-boek, volledig in kleur.
Afmetingen: A4-formaat. 52 pagina’s.

E. GEDACHTE-KRACHT
BEHOEFTEKAARTEN
Een doosje met 27 kaartjes die een
behoefte laten zien met behulp van
een tekening en woorden. Ook zitten er
spelsuggesties en 51 quizvragen in.
Kenmerken: Behoeftekaartjes kun je
gebruiken, bv. tijdens een gesprek, om
even stil te staan bij wat je zelf nodig
hebt en wat een ander nodig zou kunnen
hebben in bepaalde situaties.
Samenstelling: Set van 24 kaarten.

Aan de hand van de in beeld weergegeven
verhalen worden er antwoorden gezocht
op vragen: “Hoe maak ik het weer goed?
Hoe gedraag ik me als ik iemand gekwetst
of beledigd heb? Geef ik de fout toe of
ontken ik alles?”. Zodra de kaart met het
vraagteken verschijnt, kiezen de kinderen
een symboolkaart uit en vertellen ze hoe
ze de fout weer goed zouden maken.
Afmetingen: Kaarten: 9 x 9 cm.
Samenstelling: 9 in kleur getekende
verhalen, elk bestaande uit 5-9 kaarten.
16 oplossingskaarten met symbolen voor
het weer goed maken.
74 getekende kaarten.
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D. GEDACHTE-KRACHT BOEK

(€ exclusief)

(€ 14,75)

€ inclusief

€ 17,85

(€ 12,56)

€ 15,20

(€ 25,54)

€ 30,90
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