Bokabox ontwikkelt
leermaterialen die meerdere
zintuigen prikkelen en de
essentie van de lesstof visueel
en tastbaar maken. Lezen
staat daarbij niet centraal.
Bovendien houdt Bokabox
rekening met de drukke
onderwijspraktijk in de klas.

Bokabox geeft voorrang
aan lesmateriaal
dat meer zintuigen prikkelt
Maak ook kennis met Bokabox Bordenkwartet

Alle verkeersborden blijvend op het netvlies.
Als leerkracht weet u dat effectieve opname van leerstof
afhankelijk is van de wijze waarop deze wordt aangeboden.
Bokabox heeft zich ten doel gesteld u een handje te helpen bij
deze kennisoverdracht.
Eerder ontwikkelden we de
Bokabox Verkeer, een modulaire
leskist voor het efficiënt
leren van de verkeersborden.
Veel scholen gebruiken de
leskist inmiddels en met veel
waardering.
Als extra is er nu het Bokabox
Bordenkwartet. Het kwartet
is een aanvulling op de leskist,
maar u kunt het spel ook los
van de kist gebruiken. Werken
met het kwartet is een welkome
afwisseling op de dagelijkse
lesstof en kan ook als kleine
beloning ingezet worden.
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Leren om nooit
meer te vergeten
U wilt natuurlijk dat de kinderen na verloop van tijd de
verkeersborden door en door kennen. Voor blijvende kennis
van alle borden is het van belang de bordcategorieën te
automatiseren. Dat vraagt veel oefening.
Hoe kunt u kinderen motiveren dit regelmatig te doen?
Dat kan nu gemakkelijk met het Bokabox Bordenkwartet.

Het Bokabox Bordenkwartet is
niet zomaar een spelletje






Door een extra spelregel daagt het spel kinderen uit de
betekenis van de verkeersborden echt te kennen.
Door de opzet van het spel oefenen kinderen de
verschillende categorieën van verkeersborden.
Kinderen controleren en corrigeren elkaar. U heeft er geen
omkijken naar.
U kunt het kwartet als spel aanbieden, maar het is wel
degelijk een leermiddel.
Het spel is een leuke afwisseling op de dagelijkse lesstof en
een sociale activiteit naast werken achter een computer of
zelfstandig leren van papier.

Als kinderen het kwartetspel éénmaal hebben gespeeld,
blijken ze de verkeersborden veel beter te kennen. Ze kiezen de
bordcategorieën vaker automatisch goed.

In de klas
Net zo als bij de leskist Bokabox Verkeer heeft Bokabox ook nu
weer rekening gehouden met de dagelijkse praktijk in de klas.
 De kaarten zijn van hoogwaardig kunststof, zodat ze ook na
veelvuldig gebruik mooi blijven.
 De doos is van flexibel materiaal dat tegen een stootje kan.
 De extra spelregel wordt niet alleen in tekst, maar ook in
stripvorm uitgelegd.
 Het spel is geschikt voor Nederlandse en Belgische kinderen
door toevoeging van extra kaarten.
U kunt het Bokabox Bordenkwartet bestellen voor € 22,50 via
de website www.bokabox.nl

