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HET DEUGDENSPEL
Bij het spelen van het Deugdenspel word je op een speelse en 
motiverende manier doormiddel van 52 kaarten bewust gemaakt van de 
bouwstenen van jouw karakter.
Afmeting: lxbxh: 102 x 102 x 24 cm.

IM6360   € 19,95

3+3 j. 
DEUGDENVRIENDJES
De leuke kaartjes met omschrijvingen van de deugden helpen kinderen 
om de regeltjes van het leven (de normen en waarden) beter te 
begrijpen. Kinderen leren meer over zichzelf als je benoemt dat je 
geduld, moed of zelfbeheersing bij ze zag, dan wanneer je zegt dat ze 
iets 'goed' of 'leuk' hebben gedaan. Iedereen die met kinderen vanaf 
23 jaar aandacht wil besteden aan sociale vorming en levenswaarden, 
kan de Deugdenvriendjes gebruiken.

IM4063   € 19,95

3+4 j. 
PREVENTIESPEL PESTGEDRAG
5 sets van 4 kaarten die het jonge kind dient te beschrijven, in volgorde 
te leggen om vervolgens in groep te bespreken wat er fout loopt. Welk 
gedrag is ongepast en kan leiden tot pesten en hoe kunnen we dit 
voorkomen. Welke stap dienen we voor te zijn?!
Inhoud: 20 verschillende kaarten.
Afmeting: lxb: 11,5 x 11,5 cm.  € 19,95
AKR20840    € 17,95

EMOTIES IN LEVELS

3+2 j. 
EMOTIES EN ZIJN VERSCHILLENDE VARIANTEN
Een emotie herkennen is één maar deze juist interpreteren is twee! 
Hoe boos is iemand? Is papa boos omdat ik gemorst heb of is hij woest 
en gaat hij er morgen nog boos om zijn? Het is heel belangrijk dat 
kinderen de verschillende levels van emoties leren herkennen om zo een 
gepaste reactie te geven of zich correct te gedragen. De emotiekaarten 
kunnen gebruikt worden als gespreksonderwerp of de kinderen leggen 
de verschillende emoties in volgorde van intensiteit.
Inhoud: 35 emotiekaarten.
Afmeting: Ø 9 cm.

AKR20545   € 21,95

PRAATPRIKKELS ALLES IS ROND
Praatprikkels zijn kaartjes met daarop een 
filosofische vraag en bieden zo een 
laagdrempelige manier om te filosoferen met 
kinderen. Je pakt ze er zo even bij in de kring 
of thuis aan tafel. Je trekt een kaartje en het 
gesprek kan beginnen. Toch heerlijk om zo 
met elkaar te praten!

IM1706   € 10,95

3+4 j. 
PRAATPLAATJES ALLES IS ROND
Onderzoek 48 filosofische vragen met 
behulp van aansprekende, grappige plaatjes. 
Grote illustraties aan de voorkant van de 
kaarten en vragen aan de achterkant van 
de kaarten.
Afmeting: lxbxh: 140 x 95 x 24 cm.

IM1713   € 16,95




