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34-6 j. 32 tot 20 kind. 
BABBELSPEL JUNIOR BASIS
Spelenderwijs leren kinderen sociale en emotionele vaardigheden 
ontwikkelen. Ontwikkelingsdoelen voor muzische vorming komen uitgebreid 
aan bod: bewegen, drama, attitude en beeld. Dit spel maakt gevoelige 
onderwerpen bespreekbaar.
Vang een visje met  de magnetische hengel en neem een opdrachtkaartje dat bij 
die kleur van vis hoort. Elke opdracht is mooi geïllustreerd. Er zijn vier soorten 
vissen:spontaan vertellen over een tekening, praten over jezelf, nonverbale 
opdrachten (uitbeelden zonder spreken) verbale opdrachten (mondelinge 
expressie). Opdracht goed uitgevoerd? Dan mag je het visje houden.
Afmeting: Spelbord: diameter 70 cm.
Samenstelling: 1 spelbord in puzzelvorm, 2 magnetische vishengels, 
40 magnetische houten visjes, 80 opdrachtkaarten, handleiding.

TC1800   € 65,00

37-15 j. 32 tot 20 kind. 
EQ BABBELSPEL
Versterk spelenderwijs je emozelfbeeld en je omgang met anderen. 
Zoek je weg over het ganzenbord, neem een kaartje met de kleur 
overeenstemmend waar je terecht komt en voer de opdracht uit.  
Je moet van elke kleur een beloningsring bemachtigen.
6 kleuren = 6 soorten vragen:
• Empathie: Kan jij je inleven in de gevoelens van een ander?
• Communicatie: Verbaal en nonverbaal betrekking tot een  

emoonderwerp.
• Omgaan met stress: Wat is stress en hoe ga je ermee om?  

Hoe oefen je zelfbeheersing?
• Zelfbeeld: Hoe zie jij jezelf?
• Omgaan met emotie: Hoe ga je om met (ook positieve) emoties?
• Ik en de anderen: Hoe sta jij tov anderen? Hoe denken anderen over jou?
Samenstelling: spelbord, dobbelsteen, 8 pionnen, 48 beloningsringen, 
120 opdrachtkaarten, handleiding.

RY2376   € 65,00

BABBELSPELEN

34-6 j. 32 tot 20 kind. 
BABBELSPEL JUNIOR UITBREIDING:  
DENK-, DOE- EN LOGOTAAL
In de 4 visjesthema's van het basisspel worden op een speelse wijze 
taaloefeningen aangeboden, met grote aandacht voor mondmotoriek 
en articulatie.
Kenmerken: 
• 1) Praten over jezelf: Taal ivm een situatie of een plaats. Vb. 'Jij had eens 

een ballon en toen ...', '... op de speelplaats en toen ...'.
• 2) Nonverbale opdrachten Tongoefeningen: vb. 'Klak met je tong (doe een 

paardje na)'.Lipoefeningen: vb.'Doe een politiewagen na (ie  oe  ie  oe)'. 
'Steek een potlood zo lang mogelijk tussen je neus en lippen'.

• 3) Verbale opdrachten met zinsbouw en woordenschat.In elke zin zit een 
fout.Vb. 'De boot zwemt'. 'Ik ga in bad, dus doe ik vlug mijn kleren aan.

• 4) Spontaan praten aan de hand van een tekening: (articulatie) Vb. Letter 
G: 'Gele Gans en Groene Geit in het Gras.'"

Samenstelling: 4 x 15 kaartjes, met ook enkele blanco kaartjes waar met 
uitwisbare stift een opdracht kan opgeschreven worden.

LT5484  Set van 65 kaartjes € 16,50




