Taal & logisch denken

ColorCards®

ColorCards®
ColorCards® zijn sets van gelamineerde fotokaarten in handige doosjes, vooral bedoeld voor het ontwikkelen van taal en taal-denken.
Bij de keuze van de foto's werd enorm aandacht besteed aan de herkenbaarheid van voorwerpen, dieren, situaties of personen.
De kaarten zijn hierdoor stimulerend, veelzijdig inzetbaar en laten allerlei aanpassingen toe door de therapeut.
ColorCards® zijn sinds 1980 over de ganse wereld de meest verspreide sets van dit type.
De belangrijkste redenen van hun succes:
• ontwikkeld door professionele logopedisten en leerkrachten
• uitermate verzorgde fotografie met oog voor attractiviteit en herkenbaarheid, nooit kinderachtig
• het materiaal overstijgt cultuur- en leeftijdsverschillen
• er komen geen teksten voor op de kaarten, hierdoor voor elke taalgroep bruikbaar
• de kaarten zijn gelamineerd aan beide zijden, hierdoor perfect reinigbaar
• er wordt permanent research gedaan en elk jaar verschijnen nieuwe items
• gebruikshandleiding
ColorCards® taal
• "Wie, wat, wanneer, waar, waarom ?" stimuleert de ontwikkeling van belangrijke
taalvaardigheden op vlak van vragende voornaamwoorden.
Enkele voorbeelden: wie werkt hier? wat zie je? wanneer is het tijd voor de lunch? waar is mijn
pen? waarom is de bus gestopt? ...
• "Voorzetsels" is ontworpen om het juiste voorzetsel te gebruiken bij ruimte- en actiefoto’s.
Deze foto’s illustreren 3x een voorzetsel met betrekking tot hetzelfde voorwerp of dezelfde
persoon in verschillende situaties.
Voorbeelden: in, uit, onder, boven, achter naast, tussen,…
• "Bijvoeglijke naamwoorden" toont kaarten met duidelijke foto’s die men kan benoemen met
tegenovergestelde bijvoeglijke naamwoorden, zoals: lang-kort, nat-droog, open-dicht, vol-leeg,
groot-klein, proper-vuil,…
Inhoud:
• 36 / 48 kaarten A5-formaat
Wie, wat, wanneer, waar, waarom ?
Voorzetsels
Bijvoeglijke naamwoorden

001-5948
001-0763
001-0765

56,00
45,00
45,00

1
1
1

Werkwoorden ColorCards®
Veel gebruikte werkwoorden worden in eenvoudige situaties geïllustreerd.
Enkele voorbeelden: ruziënde zussen, zingende jongen, broers die de weg oversteken ...
Inhoud:
• basisset: 48 kaarten A5-formaat
• aanvullende set: 36 kaarten A5-formaat
basiswerkwoorden
basiswerkwoorden - aanvullende set

001-6002
001-5961

48,00
56,00

1
1

Alledaagse voorwerpen ColorCards®
Nieuwe versie: bekende alledaagse voorwerpen binnenshuis en buitenshuis worden geïllustreerd
en betekenen een waardevolle bron voor het ontwikkelen van begrip, het stimuleren van
expressieve taal, het verbeteren van de communicatievaardigheden en de woordenschat.
De kaarten zijn gerangschikt in categorieën zoals bijvoorbeeld voedsel, huishoudelijke
voorwerpen, persoonlijke spullen, kleding en buitenobjecten.
Enkele voorbeelden: aardappel, sinaasappel, emmer en spade,…
Toepasbaar in groep en individueel.
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
basisset
aanvullende set
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ColorCards®

Pairs Plus ColorCards®
De kaarten tonen 12 scènes met telkens 2 elementen om te identificeren en met elkaar te
matchen.
3 kaarten voor elke scène handelen over de volgende thema’s: op het strand, voetballen,
wandelen met de hond, in het zwembad, een gekookt ei bij het ontbijt, bioscoopbezoek en
treinreis. Voor het oefenen van woordenschat, classificeren, taalontwikkeling, verhalen vertellen,
volgorde.
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
001-5947

60,00

1

Gebaren ColorCards®
De set met alledaagse gebaren is vooral gericht op de leefwereld van volwassenen. Vaak zijn op
de afbeelding ook geassocieerde voorwerpen aanwezig.
Bv. een emmer leegmaken, een drankkarton openen, veters strikken …
De andere set laat mensen zien die met lichaamstaal dingen uitdrukken.
De afbeeldingen zijn gemakkelijk te herkennen en de rustige achtergrond zorgt ervoor dat de
aandacht niet van het onderwerp afgeleid wordt.
Bv. duim omhoog, handen klappen, handen schudden ...
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
met alledaagse gebaren
lichaamstaal

001-5209
001-5216

45,00
45,00

1
1

Wat is er verkeerd? ColorCards®
Deze reeks is erg stimulerend omdat de situaties vaak grappig en sprekend zijn.
Voorbeelden: een TV die omgekeerd staat, boterhammen maken met foto's, golf spelen met een
paraplu,…
Het is de bedoeling dat de vreemde, grappige afbeelding verwoord wordt en dat er tevens een
oplossing bedacht wordt.
Stimuleert de ontwikkeling van levensvaardigheden zoals aandacht, observatie, taal,
probleemoplossing, logisch denken en verhalen vertellen.
Verschillende situaties doen zich voor: fouten met kledij, verkeerd object, verkeerde methode,
onmogelijke en onwaarschijnlijke gebeurtenissen, …
Voorbeelden van scènes: maaien van gras met een schaar, afwassen terwijl men in de gootsteen
zit,...
Toepasbaar bij verschillende doelgroepen.
Inhoud:
• basisset: 48 kaarten A5-formaat
• aanvullende set: 36 kaarten A5-formaat
basisset
aanvullende set

001-5382
001-5968

58,00
56,00

1
1

Wat is het? ColorCards®
De set bestaat uit 24 grote en 48 kleine kaarten.
De grote kaarten laten telkens een duidelijk herkenbaar voorwerp zien; de kleine kaarten tonen
dezelfde voorwerpen vanuit een totaal andere hoek en slechts een gedeelte van het voorwerp.
Ze zijn bedoeld als stimulatie van de taal, de waarneming en het logisch denken.
Gefotografeerde voorwerpen: paraplu, computer, hoed, camera, ananas, vrachtwagen, strijkijzer
...
Inhoud:
• 24 kaarten A5-formaat
• 48 kaarten A6-formaat
001-4093
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Wat zit er in? ColorCards®
2 paren van 24 grote kaarten. 1 kaart laat telkens een opbergplaats of bergruimte zien terwijl de
andere kaart de dingen toont die opgeborgen kunnen worden. In de meeste gevallen zijn er
aanwijzingen betreffende het soort opbergplaats en de functie ervan. Sommige kaarten laten
voorwerpen en opbergplaatsen zien die zeer gangbaar zijn, terwijl andere kaarten minder
bekende voorwerpen tonen, zoals: speelgoedkist, picknickmand, schooltas, gereedschapskist,
ijskast, kleerkast ...
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-4091

45,00

1

Wat hoort er niet bij? ColorCards®
De kaarten zijn onderverdeeld in 3 niveaus:
• niveau 1: er staan 4 objecten op elke kaart, 3 behoren tot dezelfde categorie, 1 niet
• niveau 2: 5 figuren op de kaart, waarvan 4 tot dezelfde categorie behoren terwijl de vijfde tot
een soortgelijke, doch andere categorie behoort (bv. 4 verschillende katten en een konijn)
• niveau 3: 6 objecten per kaart, het is even zoeken naar het verband …
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-4378

45,00

1

Wat ontbreekt er? ColorCards®
Dit pakket omvat 48 fotokaarten. De kaarten zijn onderverdeeld in 24 paar foto's. Van elk paar is
1 foto compleet (kaart A) en deze dient als referentiekaart. Van de tweede kaart van het paar
(kaart B) zijn 5 items geheel of gedeeltelijk weggelaten.
Sommige afbeeldingen zijn gemakkelijk te begrijpen; andere zijn ingewikkelder. Ze zijn
gerangschikt volgens moeilijkheidsgraad.
Thema's: kunst, werk, op school, clowns, een picknick …
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-3027

45,00

1

Wat is het verschil? ColorCards®
24 fotocombinaties die telkens 3 duidelijke verschillen aangeven. Situaties uit het dagelijkse
leven, werk en vrije tijd. Door kleine verschillen nauwkeurig weer te geven, stimuleren deze
kaarten de uitdrukkingsvaardigheid.
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-1726
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Werkwoorden-stripboek ColorCards®
Dit werkwoorden stripboek laat de tegenwoordige, de toekomstige en de verleden tijd van
werkwoorden zien. In 20 situaties komen zowel onregelmatige als regelmatige werkwoorden aan
bod.
Bv. koken, tekenen, eten, wassen,...
Inhoud:
• stripboek met ringband 15,4 x 44,4 cm
• waarin 60 kaarten die 20 werkwoorden uitbeelden.
In stevige opbergdoos met gebruiksaanwijzingen (Nederlandstalig).
001-2247

56,00

1

Pocket ColorCards® voor volwassenen/ouderen
Nieuwe reeksen ColorCards®, speciaal ontwikkeld voor volwassenen en ouderen. Het formaat van de gelamineerde fotokaarten is handig en duidelijk:
A6 15 x 10,5 cm.
Met veel respect voor de leefwereld van de oudere werden de zeer herkenbare afbeeldingen gekozen in functie van een verblijf in het hospitaal, de
vrije tijd, persoonlijke items en alledaagse handelingen.
Deze ColorCards zijn o.a. uiterst geschikt voor personen met een CVA, perceptie-, aandacht- of communicatiestoornissen.
Pocket ColorCards® voor volwassenen: in het hospitaal
Voor personen met communicatieproblemen kan een ziekenhuisopname erg verwarrend en
stresserend zijn. Deze 40 kaarten helpen de patiënt, de therapeut, arts, verplegende of familie.
Bruikbaar als communicatiemiddel, bespreekbaar stellen, vertrouwd worden met de procedures,...
Voorbeelden:
• personen: logopedist, fysiotherapeut, verplegende, arts, technisch medewerker,...
• procedures: RX, EEG, scan,...
• uitrusting: kamer, thermometer, bedpan,...
• administratie: dossier, menukaart,...
• beweging: kantine, ambulance, ontslag,…
001-5338

30,00

1

Pocket ColorCards® voor volwassenen: dagelijkse activiteiten
Met deze 40 herkenbare activiteiten heeft men gauw een aanknopingspunt voor communicatie.
Voorbeelden:
• huishouden: stofzuigen, wassen,...
• persoonlijke hygiëne: tanden poetsen, kleden, toilet,...
• buitenshuis: bij de kapper, winkelen, stappen, een bus nemen,...
• financieel: betalen, pensioen ontvangen,...
• thuis: thee zetten, telefoneren, een boterham smeren, slapen, opstaan,…
001-5339

30,00

1

Pocket ColorCards® voor volwassenen: vrije tijd
In deze reeks gaat het over activiteiten in de sfeer van vrije tijd en hobby. Met deze 40
herkenbare foto's heeft men gauw een herkenbaar aanknopingspunt voor communicatie.
Voorbeelden:
• binnen: TV kijken, kaartspelen, muziekinstrument bespelen, bakken,...
• buitenshuis: werken in de tuin, vissen, de hond uitlaten, op reis gaan, naar het theater, uit
eten, yoga,...
• sport: tennis, zwemmen, voetballen,...
• knutselen: schilderen, breien,…
001-5340
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ColorCards® voor kinderen
Pocket-ColorCards® hebben de grootte van speelkaarten: 8 x 12 cm, maar bevatten dezelfde kwalitatieve afbeeldingen en moeilijkheidsgraad als hun
grote broers.
Door hun formaat zijn ze zeer gemakkelijk mee te nemen aan huis of op de afdeling, tegelijk is de prijs heel wat lager.
In elke set zijn er 36 gelamineerde kaarten plus 4 instructiekaarten.
Er zijn 12 series ColorCards® Pocket.
Pocket ColorCards®
1 • Kop en staart: wat hoort samen?… 18 herkenbare voorwerpen worden getoond per 2
kaarten. De opdracht bestaat er in de bij elkaar horende kaarten te vinden.
2 • Nuttige reeks voor pre-rekenen. Aantrekkelijke kaarten die getallen suggereren tot 10 bv. 2
ballonnen, 6 hoedjes,…
3 • Emoties…18 gevoelens worden telkens in 2 kaarten getoond: éénmaal Teddy, éénmaal een
kind dat het gevoel laat zien, met Teddy op de achtergrond, bv. gelukkig, koud, moe, sterk,…
5 • Situaties: een pot verf staat wankel op de rand,…18 paar kaarten met telkens een activiteit
of situatie gevolgd door een aanverwante of logische situatie op de volgende kaart.
6 • Vieruurtje: 3 grote groepen: drinks, fruit, kant-en-klaar voeding.
7 • 18 paar kaarten met zeer herkenbare voorwerpen die telkens per 2 bij elkaar horen, soms in
een compleet verschillende context. Bv. bloempot en ruiker,…
8 • Op elke kaart zit één onwaarschijnlijke situatie verwerkt. De ingebouwde humor werkt
aanstekelijk.
9 • Eenvoudige tegenstellingen, bv. oud en nieuw, nat en droog,…
10 • Eenvoudige 3-stapverhaaltjes, bv. de was ophangen, zich kleden,…
11 • Activiteiten: zeer herkenbare situaties, bv. emoties, balspel, naar school gaan, maaltijd,…
12 • Alledaagse voorwerpen zijn op een éénduidige en duidelijke manier geïllustreerd, bv. kledij,
voeding, tuin, speelgoed,…
Kop en staart
Hoeveel?
Hoe is het met Teddy?
En nu?
Vieruurtje
Associaties
Grappige figuren
Tegenstellingen
Volgorde
Activiteiten
Alledaagse voorwerpen

001-5164
001-5166
001-5167
001-5019
001-5020
001-5021
001-5018
001-4369
001-4368
001-4366
001-4367

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ColorCards®: sociale vaardigheden
In deze reeks worden complexe en potentieel gevaarlijke situaties getoond. Op de duidelijke foto's ziet men mensen van verschillende leeftijdsgroepen
en etnische achtergrond in herkenbare alledaagse familiale of sociale situaties.
Feeling Blob Cards
Blobs zijn vereenvoudigde figuren die zeer herkenbare lichaamstaal vertonen.
Hierdoor uiterst geschikt voor alle leeftijdscategorieën.
De Feeling Cards tonen allerlei verschillende positieve en negatieve emoties en nodigen uit tot
communicatie en discussie.
Ze zijn bruikbaar in individuele of in groepssessies.
Thema's:
• relaties en vriendschappen
• pesten
• emoties
• zelfvertrouwen
• zelfbeeld
• en vele andere…
Inhoud:
• 48 gekleurde kaarten
• 8 instructie/idee kaarten met suggesties voor activiteiten in grote of kleine groep, of één op één
situaties.
003-482
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Ideeën voor een verhaal ColorCards®
Set van 30 grote A4 gelamineerde afbeeldingen die uitnodigen om een verhaal te starten en te
suggereren.
Thema's: fantasie, real life avontuur, reizen en mysterie.
Ook zijn bepaalde kaarten toepasbaar in verschillende verhalen.
Een CD is inbegrepen die de afbeelding van elke kaart bevat. Hiermee kan men extra kopieën
uitprinten.
Inhoud:
• 30 gelamineerde kaarten A4
• instructieboekje
• CD
001-5536

75,00

1

Wat denken zij? ColorCards®
Een inspirerende en creatieve bron voor het ontwikkelen van empathie, het begrijpen van
gevoelens en het herkennen van emoties.
De fantasierijke kaarten, voorzien van een mondeling of schriftelijk in te vullen tekstballon,
bieden een innovatieve manier voor gesprekken met individuen en groepen alsook voor het
creatief schrijven bij alle leeftijden. Stimuleert de (h)erkenning van gedachten, gevoelens en de
invloed van gedrag op anderen.
Waardevol medium bij autisme spectrum stoornissen.
De basisversie is inclusief een cd-rom om alle beelden uit te printen als individuele werkbladen.
Inhoud:
• basisversie: 30 kaarten A4-formaat + cd-rom
• aanvullende set: 36 kaarten A5-formaat
basisversie
aanvullende set

001-5470
001-5997

75,00
56,00

1
1

Gevoelens ColorCards®
Creatieve set met duidelijke uitingen van gevoelens. Zeer goed bruikbaar in rollenspel,
taalstimulatie en inschattingsvermogen.
Er is een oplopende moeilijkheidsgraad: er zijn kaarten met 1 persoon en kaarten met interacties
van verschillende personen.
Er zijn zowel positieve als negatieve emoties.
Inhoud:
• 48 kaarten A4-formaat
001-5469

75,00

1

Sociale vaardigheden ColorCards®
Deze door gedragspsychologen ontwikkelde reeks toont duidelijk herkenbare situaties, emoties
en non-verbale communicatievormen.
Bv. een rij wachtenden voorbijsteken, bezorgd zijn over iemand, werk ontvluchten, storend
gedrag,...
Het betreft geen foto’s maar zorgvuldig getekende prenten.
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-5126
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Veiligheid ColorCards®
De duidelijke prenten stellen onveilige en risicosituaties voor.
Er werden zowel situaties gecreëerd voor kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen.
Bv. gebrek aan hygiëne in de keuken, kopen van drugs, je handen vergeten wassen na
toiletgebruik, geblokkeerde nooduitgang,…
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-5160

49,00

1

Eco Issues ColorCards®
Deze set toont de beste en slechtste aspecten van het menselijk handelen en de invloed ervan op
het milieu. De beelden zetten aan tot gesprekken over thema's zoals de opwarming van de
aarde, ontbossing, giftig afval, zelfvoorziening, recyclage, overstroming, armoede, energie en
transport.
Voor alle leeftijden.
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
• cd-rom
001-5732

62,00

1

Beslissingen ColorCards®
Om het nemen van beslissingen te stimuleren.
De onderwerpen zijn onverwachte of onaangename situaties. Elke kaart stelt een verschillend
probleem voor met een oplopende moeilijkheidsgraad.
Voorbeelden: een bus missen, een brandende pan op het keukenvuur …
Er wordt beroep gedaan op logisch denken, maar tevens op verantwoordelijkheidszin, sociale
vaardigheden. Wanneer vraag ik hulp?
De set omvat tevens een CD met alle afbeeldingen, zodat een therapeut, leerkracht of begeleider
zelf zoveel kan uitprinten als hij/zij wil.
Inhoud:
• 30 kaarten A4-formaat
• cd-rom
001-5489

75,00

1

Problemen oplossen ColorCards® Sequences
Illustratie van alledaagse problemen en telkens 2 mogelijke manieren om deze op te lossen.
Iedere set bestaat uit 3 kaarten. De eerste kaart laat het probleem zien, de tweede en de derde
kaart toont de mogelijke oplossingen.
Veel van de getoonde situaties zijn goed herkenbaar: bv. een rommelige slaapkamer, een
verdrietig kind, zich eenzaam voelen, een vergeten portemonnee,...
Inhoud:
• 48 kaarten 15 x 15 cm
2-3 stappen
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Emoties ColorCards®
De 48 kaarten tonen personen in verschillende emotionele situaties.
De afbeeldingen zijn gemakkelijk te herkennen en de rustige achtergrond zorgt ervoor dat de
aandacht niet van het onderwerp afgeleid wordt.
Bv. angst, vreugde, verdriet ...
Ook kan men de reden, oorzaak en gevolg van zo’n gemoedstoestand vrij interpreteren. De
gezichtsuitdrukkingen en andere lichaamstaal bieden veel gespreksstof. “Emoties” ontwikkelt de
sociale vaardigheid, gevoel en begrip voor anderen wordt gestimuleerd.
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-3026

45,00

1

Emotions & Expressions ColorCards®
De set is speciaal ontwikkeld voor personen die moeilijk gelaatsuitdrukkingen herkennen, die
reacties moeilijk of verkeerd begrijpen en moeite hebben met zich adequaat te gedragen.
Er worden emoties/uitdrukkingen getoond zoals bezorgdheid, iets beu zijn, angst, geschokt zijn,
plezier, blijheid, droefheid, verwardheid, boosheid en liefde.
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
set 1
set 2

001-5803
001-5918

62,00
60,00

1
1

ColorCards®: volgordekaarten
Deze serie bestaat uit 8 dozen met 48 grote gelamineerde kaarten, resp. A5 21 x 15 cm of 15 x 15 cm. De volgorde-kaarten zijn in oplopende
moeilijkheidsgraad. Ze kunnen van grote dienst zijn bij het bevorderen van spreek- en communicatieoefeningen.
De onderwerpen zijn gekozen uit situaties van elke dag, gemakkelijk te herkennen door volwassenen en kinderen.
De afbeeldingen zijn gedrukt op duurzaam, aan 2 zijden gelamineerd karton.
Eenvoudige reeksen ColorCards®
12 reeksen van 2 stappen en 8 van 3 stappen, op elementair niveau.
Voorbeelden: tanden poetsen, een schooltas pakken, wakker worden, een taart versieren, nagels
lakken, fietsen …

2-3 stappen

001-5162

45,00

1

Oorzaak en gevolg ColorCards® Sequences
24 reeksen van 2 stappen.
Deze serie ColorCards® is ontwikkeld om het logisch denken te ontwikkelen en het stellen van
vragen te bevorderen. Op de eerste kaart wordt een specifieke situatie getoond en op de tweede
kaart het mogelijk gevolg. De kaarten laten directe gevolgen van een handeling zien of het effect
op langere termijn. Prettige en minder prettige gevolgen, positieve en negatieve gebeurtenissen.
Vermakelijke, serieuze en droevige kaarten met situaties in de keuken, spelende kinderen,…
2 stappen
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ColorCards®: volgordekaarten

Alledaagse situaties ColorCards® Sequences
Serie van 18 x 2 of 3 stappen volgordekaarten met situaties van elke dag, gemakkelijk
herkenbaar door volwassenen en kinderen. Deze 18 x 2-3 stappen volgordekaarten laten een
eenvoudige handeling zien waarbij alledaagse handelingen in 3 fasen herkend worden.
Voorbeelden: een CD spelen, een goal maken, zich aankleden voor het wandelen in de regen,...
2-3 stappen

001-0673

45,00

1

Werkwoorden Sequences ColorCards®
16 reeksen van 3 stappen die verschillende handelingen en gebeurtenissen telkens in het
verleden, heden en de toekomst uitbeelden.
Voorbeelden: schoenen poetsen, een pakje openen, een kaars aansteken, de vloer poetsen, een
verjaardagskaart schrijven,…
3 stappen

001-5337

45,00

1

54,00

1

45,00
45,00

1
1

Sequences 4 ColorCards®
12 reeksen van 4 stappen.
Serie van volgordekaarten met situaties van elke dag, gemakkelijk te herkennen door
volwassenen en kinderen.
Bv. naar de tandarts, een cake bakken, een huisdier gaan kopen,...
4 stappen

001-5220

Sequences 6-8 ColorCards®
Serie van volgordekaarten met situaties van elke dag, gemakkelijk te herkennen door
volwassenen en kinderen.
Voor elke doelgroep is een spel uitgewerkt.

kinderen, 6-8 stappen
volwassenen, 6-8 stappen

001-5284
001-5283

Time sequences ColorCards®
Deze beelden tonen het verstrijken van de tijd om de aandacht, observatie en het begrijpen van
orde en richting te oefenen. De set biedt veelzijdige mogelijkheden bij verschillende
moeilijkheidsgraden, doelgroepen en activiteiten. Gevarieerde thema’s komen aan bod zoals
tijdstippen van de dag, seizoenen, levensperiodes, maanstanden, de levenscyclus van kikkers,
planten.
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
• cd-rom
001-5820

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

adhome: ad

courant/stock: a

57,00

staffel mogelijk: X

1

10/07/2017

Taal & logisch denken

ColorCards® diverse

ColorCards® diverse
StoryCards
StoryCards van het bekende ColorCards® zijn een nieuwe benadering bij het aanleren van
elementaire taal.
De prachtig geïllustreerde StoryCards helpen de therapeut of de ouder om de fantasie en taal
van het kind of de cliënt te prikkelen.
Elke doos bevat 4 verhalen.
Op de achterkant van elke gelamineerde kaart is er een fotokopieerbare lijntekening, bv. om te
kleuren.
In de dozen "werkwoorden", "voorzetsels" en "verhalen opbouwen" zitten tevens
vingerpoppetjes, dit om de situaties na te spelen.
• bijvoeglijke naamwoorden: 4 verhalen met o.a. groot/klein, droog/nat, open/gesloten,
donker/licht.... Elk adjectief wordt verschillende keren herhaald in verschillende situaties, dit om
het leereffect te versterken.
• werkwoorden: 4 verhalen met o.a. springen, zwemmen, zich wassen, zoeken, vinden, eten,
rennen, schoppen… Elk werkwoord wordt verschillende keren herhaald in verschillende situaties,
dit om het begrip te versterken. Er worden dierenpoppetjes meegeleverd om de situatie na te
spelen.
• voorzetsels: 4 verhalen met o.a. op, onder, naast, over, door, tussen, … Er worden
vingerpoppetjes meegeleverd om de situatie na te spelen.
• verhalen opbouwen: elke kaart vertelt een verhaal dat aanleiding geeft om zelf verhalen te
verzinnen.
Er worden dierenpoppetjes meegeleverd om de situatie na te spelen.
• volgordekaarten bevat 12 verhalen in 3 tot 5 stappen, telkens met een duidelijk begin, midden
en einde. Er wordt gewerkt in 4 moeilijkheidsniveaus en er worden dierenpoppetjes meegeleverd
om de situatie na te spelen.
Inhoud:
• 48 kaarten A6-formaat
• gebruikshandleiding
Bijvoeglijke naamwoorden
Werkwoorden
Verhalen opbouwen
Volgordekaarten

003-4770
003-5149
003-5294
003-5295

48,00
53,00
53,00
53,00

1
1
1
1

Taal-bordspel "Zoek het verband" ColorCards®
"Zoek het verband" is een taalbordspel dat door ColorCards® ontwikkeld werd.
Het bevat 200 kaarten met duidelijke foto’s over 40 categorieën en subcategorieën.
Bv. dieren (in het wild, de oceaan, boerderij, huisdieren, insecten,…), voeding, kledij, transport …
Men zoekt het verband met de plaats waar objecten zich kunnen bevinden en een eventuele
functie: bv. een appel vindt men in de tuin en kan men opeten.
Op de achterkant van iedere kaart staat een kleurcode: categorieën zijn paars, functies zijn
blauw en plaatsen zijn roze.
Inhoud:
• 200 kaarten
• bordspel
• gebruikshandleiding
gezelschapsspel

001-5125

90,00

1

Taalspel "Wat kan je zien?" ColorCards®
Dit spel wordt gebruikt als individueel therapiemiddel of met meerdere personen, eventueel in de
vorm van gezelschapsspel.
De heldere foto's komen uit het gamma "alledaagse voorwerpen" en "dieren". De afbeeldingen
zijn zeer herkenbaar voor verschillende leeftijdsgroepen.
In de set zitten 2 kijkboeken met verschillende kijkvensters, zodat men geleidelijk de afbeelding
meer en meer zichtbaar kan maken.
Inhoud:
• 30 kaarten A4-formaat
• 2 kijkboeken met kijkvensters
• gebruikshandleiding
001-5390
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Fotobibliotheek
De prachtige gedrukte kaarten bieden uitgebreide mogelijkheden voor therapie en communicatie
bij zowel volwassenen als kinderen.
De afbeeldingen variëren van alledaagse dingen tot ongewonere situaties en nodigen uit tot
breed taalgebruik.
Inhoud:
• 96 kaarten A6-formaat
levensmiddelen
het huis - nieuwe versie
bezittingen
dieren
transport & voertuigen
sport & vrije tijd

001-1245
001-5392
001-1398
001-2215
001-2214
001-1647

65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00

1
1
1
1
1
1

Logisch denken diverse
Groenten en Fruit sorteer- en vragenspel
Groeien kiwi's onder de grond? Is het een groente? Veelzijdig sorteer- , leg- en vragenspel met
als thema levensmiddelen. De bedoeling is verbanden te leggen tussen kleuren, vruchten en
groenten. Deze verbanden kunnen bv. zijn: groeit dit aan een boom of onder de grond?
Herkomst, overeenkomstige kleuren, enz. Er wordt bewust gewerkt met realistische foto's. Het
spel kan dan ook bij jongeren, volwassenen en ouderen gebruikt worden.
Inhoud:
• 110 houten schijfjes met een levensmiddel: Ø 6 cm
• 5 houten sorteerborden: 14 x 28 cm
• 7 x 2 houten kleurschijfjes: 6 x 6 cm
• 10 x 2 thema plaatjes in hout: 6 x 6 cm
103916

230,00

1

Creativo communicatiespel Nikitin
Creativo omvat 160 kaarten, die elk een begrip uitbeelden: bv. bloem, vlinder, vliegtuig, clown,…
Er zijn 4 categorieën, elk met hun eigen kleur.
Iemand draait met de pijl, die op een kleur stilvalt, hij kiest uit die kleur een kaart, laat deze niet
zien, maar moet deze communiceren aan de anderen. Er zijn verschillende manieren:
• geel: omschrijf het begrip met je eigen woorden
• blauw: tekenen
• groen: uitbeelden in mime
• rood: uitbeelden met de houten blokjes
Als iemand anders het begrip kan raden binnen de tijd van de zandloper, krijgt hij de kaart.
Inhoud:
• 160 kaarten, 40 per categorie
• 60 houten blokken
• draaischijf met pijl
• zandloper
3049

35,00

1

39,50

1

Half + half samenlegspel - huis en transport
24 paar kunststof kaarten i.v.m. huis en transport.
Men moet steeds de bijhorende andere helft van de kaart zoeken.
Inhoud:
• 48 kaarten in een houten kistje
1010194
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