21007 ToPoLoGo Geo

Spielanleitung * Instruction * Régle du jeu * Regla del juego * Spelregels * Manuale *

Mathematische Bildung:
Zählen, geometrische Formen (Erlernen der Flächen, Flächenteilung,
Flächenzusammensetzung), Größenverhältnisse

Sprachliche Bildung:
Erlernen von Präpositionen, Benennen von Farben und Formen, freies
Sprechen

Mathematical Education:
Numbers, geometric shapes (work on areas, decomposing and composing
areas), relative size

Linguistic Education:
Learning prepositions, naming colours and shapes, free expression

Formation mathématique:
Compter, formes géométriques (apprentissage des surfaces, division
des surfaces, composition des surfaces), rapports de taille
Desarrollo matemático:
Números, reglas básicas de geometría
Rekenkundige ontwikkeling:
Tellen, geometrische vormen (oppervlakken, indeling van oppervlakken
en samenstelling van oppervlakken leren), verhoudingen van afmetingen
Educazione matematica:
Contar, figuras geométricas (superficies, composición y división de superficies), relaciones de tamaño.

Formation linguistique:
Apprentissage des prépositions, dénomination des couleurs et des formes, expression orale libre
Desarrollo del lenguaje:
Aprendizaje de preposiciones, expresión libre
Taalkundige ontwikkeling:
Voorzetsels leren, kleuren en vormen benoemen, vrij spreken
Educazione linguistica:
Aprender preposiciones, designar colores y formas, expresión
听说读写能力发展:
学习介词，命名颜色和形状，锻炼自由表达能力。

数学能力发展:
数字，几何图形（着眼于面积，分解和组合面积），相关尺寸。
Kognitive Bildung:
Räumliches Wahrnehmungsvermögen, Visuelle Wahrnehmung

Künstlerische Bildung:
Erlernen und Benennen von Farben, Nachbauen der Vorlagekarten, freies Spiel

Cognitive Education:
Enhancing powers of spatial perception, visual perception

Arts Education:
Learning and naming colours, reconstructing motifs from cards, free play
Formation artistique:
Apprentissage et dénomination des couleurs, construction d‘après les
cartes, jeu libre

Formation cognitive:
Perception de l‘espace, perception visuelle
Desarrollo cognitivo:
Percepción espacial, percepción visual

Desarrollo artístico:
Recreación de la escena en las tarjetas y juego libre

Cognitieve ontwikkeling:
Ruimtelijk waarnemingsvermogen, visuele waarneming

Artistieke ontwikkeling:
Kleuren leren en benoemen, voorbeeldkaarten nabouwen, vrij spel

Educazione cognitive:
Percepción espacial (reconstruir dibujos), percepción visual

Educazione artistic:
Aprender y designar colores, reconstruir dibujos, juego libre.
艺术和创新能力发展:
学习认识及命名颜色，根据卡片重组图形，自由玩耍

认知发展:
三维空间认知（根据一张卡片重组图形），视觉感知
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a)

Inhalt
a)
b)
c)
d)
e)

b)

1 Holzbox mit Schiebedeckel
52 Bausteine
30 Vorlagekarten (3 Level)
1 Kartenhalter
2 Sichtschutzständer

Contents
a)
b)
c)
d)
e)

1 wooden box
52 building blocks
30 picture cards (3 levels of difficulty)
1 card holder
2 screen holders

d)

Contenu
a)
b)
c)
d)
e)

1 boîte en bois à couvercle coulissant
52 cubes
30 cartes de scène (3 niveaux)
1 porte-cartes
2 supports de paravent

c)

Contenido

Contenuto

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

1 caja de madera con tapadera deslizante
52 piezas
30 tarjetas (3 niveles)
1 soporte para las tarjetas
2 soportes para la “cortina” (tapadera de la caja)

Inhoud
a)
b)
c)
d)
e)

1 houten box met schuifdeksel
52 bouwstenen
30 voorbeeldkaarten (3 levels)
1 kaartenhouder
2 standaards voor tussenschot (bescherming tegen inkijk)

e)

1 scatola di legno con coperchio scorrevole
52 mattoncini
30 schede modello (3 livelli)
1 base di supporto per schede
2 pannelli di supporto

游戏配件
a)
b)
c)
d)
e)

1 个木盒子
52块积木
30张卡片（3种难易程度）
1 个卡片放置器
2 个盒盖板放置器
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Kindergartenexpertin
Dieses Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der Kindergartenexpertin Katrin Erdmann auf Spielwert geprüft und mit pädagogischen Tipps erweitert.
Katrin Erdmann wurde 1969 in Gotha geboren. Sie ist staatlich anerkannte Sozialfachwirtin, Krippenpädagogin und staatlich anerkannte Erzieherin mit
einer Zusatzqualifizierung in der Montessori-Pädagogik (Diplom). Frau Erdmann war 23 Jahre als Erzieherin tätig. Seit 2010 ist Frau Erdmann bundesweit
als freiberufliche Bildungsreferentin in dem Bereich Kindertagespflege sowie in der frühkindlichen Bildung (Kinder bis 3 Jahre) tätig.

Kindergarten expert

La valeur ludique de ce jeu a été testée et celuici a été enrichi grâce à des éléments pédagogiques et à l‘aide de l‘experte en école maternelle Katrin Erdmann.

Katrin Erdmann was born in Gotha in 1969. She
is a state certified social administrator, day care
teacher and pre-school educator with an additional diploma qualification in Montessori Pedagogy. Ms
Erdmann has worked for 23 years as a day care
and kindergarten teacher. Since 2010 Ms Erdmann
has been active throughout Germany as a freelance
educational consultant in the area of children’s day
care and early childhood education (children up to
age 3).

Katrin Erdmann est née en 1969 à Gotha. Elle
est spécialiste en sociologie reconnue par l‘état,
pédagogue en crèche, éducatrice assermentée et
a une qualification supplémentaire de la méthode
d‘éducation Montessori (diplôme). Mme Erdmann a
été éducatrice pendant 23 ans. Depuis 2010, Mme
Erdmann travaille dans toute l‘Allemagne en tant
qu‘intervenante indépendante en formation dans le
domaine des services et de l‘éducation à la petite
enfance (enfants à partir de 3 ans).

Deskundige voor kleuterscholen
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L‘experte en école maternelle

This game has been examined for its entertainment and educational value and enriched by educational tips with the assistance of kindergarten
expert Katrin Erdmann.

Esperta delle scuole materne

Dit spel werd op zijn waarde getest en met ‚pedagogische tips‘ door de deskundige voor kleuterscholen Katrin Erdmann uitgebreid.

Il valore ludico di questo gioco è stato controllato
e integrato grazie ai consigli pedagogici di Katrin
Erdmann, esperta nel settore delle scuole materne.

Katrin Erdmann werd in 1969 in Gotha geboren. Ze
is erkende deskundige op het sociale vlak, pedagoge voor crèches en erkende opvoeder met een extra kwalificatie in de Montessori-pedagogiek (met
diploma). Mevrouw Erdmann was 23 jaar werkzaam
als kleuterleidster. Sinds 2010 is mevrouw Erdmann in de gehele Bondsrepubliek werkzaam als
freelance referent in het onderwijs op het gebied
van opvang van kinderen alsmede in de ontwikkeling
van zeer jonge kinderen (kinderen tot 3 jaar).

Katrin Erdmann è nata nel 1969 a Gotha, in Germania. È riconosciuta a livello statale come educatrice, esperta nella gestione aziendale in ambito sociale e nella pedagogia per le scuole per
l‘infanzia, e ha inoltre ottenuto un diploma in pedagogia secondo il Metodo Montessori. Ha lavorato
come educatrice per 23 anni e dal 2010 è attiva su
tutto il territorio tedesco come relatrice indipendente per l‘educazione, nel settore dell‘assistenza
diurna dei bambini e dell‘educazione per l‘infanzia
(fino ai tre anni d‘età).

La experta en guardería
Se ha probado el valor educativo de este juego y
se han aportado consejos pedagógicos con ayuda
de la experta en guarderías Katrin Erdmann.
Katrin Erdmann nació en Gotha en 1969. Posee el
título oficial de técnico en educación social, es pedagoga especializada en jardín infantil y posee el
título oficial para ejercer como educadora, con titulación adicional en pedagogía Montessori. Katrin
Erdmann ha trabajado como educadora durante 23
años. Desde 2010 ejerce de forma independiente
y se ha convertido, a escala nacional, en referente formativo en el ámbito del cuidado infantil y la
formación en el jardín de infancia (niños menores
de 3 años).

幼教专家
此款游戏的娱乐及教育价值都已经过相关测试,
幼教专家凯特琳, 德曼的教育小贴士使得游戏
内容更为丰富。
凯特琳 艾德曼, 1969 年出
生于德国哥达。她是一名经 国家认证的社会管
理者，日 托教师，及拥有蒙台梭利教 学法文凭
资格的学前教育专 家。艾德曼女士从事日托和
幼教工作 23 年，从 2010 年开 始，艾德曼女士
作为一名在 儿童日托及早教领域（三岁 及三岁
以下的幼儿） 教育顾问而活跃在整个德国.

Illustration
Daniel Fischer wurde 1987 in Marienberg geboren. Aufgewachsen im großväterlichen Tischlereibetrieb, sammelte er bereits in seiner Kindheit Erfahrungen im Umgang mit
Holz. Schon mit 8 Jahren trat er einem Schnitzverein bei und absolvierte nach seiner Schulausbildung als bester Geselle eine Lehre zum Holzspielzeugmacher. Es folgte für
ihn ein Studium für Holzgestaltung, Produkt- und Objektdesign an der Fakultät für Angewandte Kunst in Schneeberg, Fachbereich der Westsächsischen Hochschule Zwickau,
was er ebenfalls mit „sehr gut“ abschloss.
Mit dieser umfangreichen Erfahrung im Bereich Kinderspielzeug- und Möbelbau bis hin zur architekturbezogenen Kunst arbeitet er seit 2012 als Designer bei beleduc.

Illustration

Illustration

Daniel Fischer was born in 1987 in Marienberg, Germany.
He grew up in his grandfather’s carpentry business, where
as a child he already gained experience in handling wood. At
the tender age of eight he joined a woodcarving club, and
after leaving school completed a specialised apprenticeship
in wooden toymaking, qualifying as the best of his year.
He then studied Woodwork, Product and Object Design
at the Faculty of Applied Arts in Schneeberg, a department of the West Saxon University of Applied Sciences
of Zwickau, where he also passed his final exam “summa
cum laude”.

Daniel Fischer est né en 1987 à Marienberg. Ayant
grandi dans l‘atelier de menuiserie de son grand-père,
il a découvert le bois très tôt. Dès l‘âge de 8 ans, il faisait partie d‘une association de sculpteurs et, après sa
scolarité, sortait premier compagnon de sa promotion
d‘apprentis fabricants de jouets en bois. Il a ensuite fait
des études de conception de produits et d‘objets en bois
à la faculté d‘arts appliqués de Schneeberg, l‘une des
spécialisations de l‘institut d‘enseignement supérieur de
Saxe Occidentale, à Zwickau, où il a également obtenu la
mention « très bien ».

With the input of his experience ranging from children’s
toys to furniture design to architecturally related art, he
has been working as a designer for beleduc since 2012.

Fort de cette vaste expérience dans le domaine des
jouets et de la fabrication de meubles, ainsi que celui
de l‘aménagement d‘intérieurs, il travaille depuis 2012
comme designer chez Beleduc.

Illustrazione
Daniel Fischer werd in 1987 in Marienberg geboren.
Opgegroeid in de meubelmakerij van zijn grootvader
verzamelde hij reeds in zijn kinderjaren ervaringen in
de omgang met hout. Reeds op 8-jarige leeftijd werd
hij lid van een vereniging voor houtsnijwerk en sloot
na zijn schoolopleiding als beste gezel een opleiding
als ontwerper van houten speelgoed af. Daarna volgde
hij een studie voor houtbewerking, producten objectdesign aan de Faculteit voor Toegepaste Kunst in Schneeberg, vakgebied van de West-Saksische Hogeschool
Zwickau, die hij eveneens met „zeer goed“ afsloot.
Met deze omvangrijke ervaring op het gebied van kinderspeelgoed en meubelbouw tot aan architectuur gerelateerde kunst werkt hij sinds 2012 als designer bij beleduc.

Illustratie
Daniel Fischer è nato nel 1987 a Marienberg, in Germania.
Cresciuto nella falegnameria del nonno, ha cominciato a lavorare il legno già da bambino. Entrato a far
parte di un‘associazione di intagliatori già a 8 anni,
dopo il diploma di maturità ha superato come migliore
studente un corso per la fabbricazione di giocattoli in
legno. Sono seguiti studi in Arte del legno e Design di
prodotti e oggetti presso la facoltà di arti applicate di
Schneeberg dell‘istituto universitario professionale di
Zwickau, anche questi superati con il massimo dei voti.
Grazie alla sua vasta esperienza che va dal settore dei
giocattoli per bambini e dei mobili, fino all‘arte applicata
all‘architettura, collabora dal 2012 con beleduc.

Ilustración
Daniel Fischer nació en Marienberg en 1987. Creció
en torno al taller de carpintería de su abuelo, lo que le
permitiría ya desde niño observar el mundo de la madera. Con 8 años se incorporó a una de las tradicionales
asociaciones de talla de Erzgebirge y, más tarde, tras
el periodo escolar, culminó con la categoría de “mejor
oficial” una formación de fabricante de juguetes de
madera. Continuó con estudios de diseño de objetos y
productos y trabajos en madera, en la Facultad de Artes
Aplicadas de Schneeberg, departamento de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zwickau, Sajonia, estudios
que culminó con la máxima calificación.
Desde 2012 trabaja en beleduc como diseñador, donde
aporta su amplia experiencia, desde el ámbito de las herramientas y mobiliario infantiles hasta las artes aplicadas a la arquitectura.

游戏设计
丹尼尔 费舍尔出生在德国的马利亚堡。他在他外
祖父的木工生意的环境下成长，在这里，当他还是
小孩子的时候，就已经在木材处理行业上获得了一
些经验。年仅8岁的他，就加入了木雕俱乐部，当
他毕业之后，就全职在制作木制玩具行业当学徒，
在这一年他获得了很多。他开始在Schneeberg应用
艺术系学习木制品，产品和产品设计。这里是West
Saxon 大学应用科学的一个系，在这里丹尼尔最终
通过了关于“最优等的拉丁文学位”的考试。这个
考试投入了他从儿童玩具范围到家具设计到建筑相
关联的艺术的所有经验。
丹尼尔在2012年开始在BELEDUC工作并担任设计
师。
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21007 ToPoLoGo „Geo“
ToPoLoGo „Geo“ is een educatief spelconcept voor het driedimensioneel
begrijpen van vlakke geometrische figuren. Door het nabouwen van de
motieven op de voorbeeldkaarten stimuleert het de doelgerichte omgang met balken, cilinders enz.
Steen op steen – met ToPoLoGo Geo kunnen kinderen tweedimensionele
afbeeldingen op speelse wijze driedimensioneel nabouwen. Naast het
vrije spelen bieden de in drie moeilijkheidsgraden ingedeelde speelkaarten opgaven en handleidingen voor eenvoudige tot lastige constructies.
Speel en spreek is een andere communicatieve spelvorm van ToPoLoGo
Geo. Daarbij worden met behulp van het tussenschot bouwelementen en
hun posities door een kind beschreven en door een ander kind beleefd
en nagebouwd. Vaardigheid tot communiceren en taalontwikkeling zijn
belangrijke vaardigheden die door ToPoLoGo Geo op speelse wijze worden overgebracht.
Ontwikkelingspsychologen gaan ervan uit dat het vermogen om zich uit
te drukken, het logisch en creatief denken, de sensibiliteit jegens andere mensen, het luisteren of het zich inleven zich op een leeftijd ontwikkelen, wanneer de kinderen op de kleuterschool zijn. Met Topologo
Geo kunnen al deze factoren op speelse wijze gestimuleerd worden.

Spelmogelijkheden:
ToPoLoGo Geo biedt twee spelmogelijkheden: ‚steen op steen‘ en ‚speel
en spreek‘.
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– Steen op steen – (leeftijd: 4 jaar)
We raden u aan met deze spelvariant te beginnen. Hier kunnen een tot
twee kinderen gelijktijdig spelen. Ze benutten de voorbeeldkaarten,
die in drie moeilijkheidsgraden zijn ingedeeld, om de afgebeelde motieven na te bouwen.
De moeilijkheidsgraad wordt op de eerste plaats door de kleur van de
kaart aangegeven. Verder zijn de kaarten verschillend wat betreft de
complexiteit van de aangegeven motieven, de kleuren van de bouwstenen en door de afbeelding van de schaduwen van de motieven. De moeilijkheidsgraad wordt als kindgerichte illustratie (1, 2 of 3 sterren) op
de voorkant van de kaarten getoond.

Level 1

Level 2

Level 3

Voorkant van de kaart

=

De bouwstenen worden gekleurd en in originele
afmetingen op de voorbeeldkaarten getoond.

=

De moeilijkheidsgraad wordt verhoogd, doordat
de bouwstenen zonder kleur op de voorbeeldkaarten worden getoond. Nu kunnen de kinderen
de bouwstenen niet meer aan de hand van de
kleur herkennen, maar moeten bewust de juiste
steen pakken.

=

Deze voorbeeldkaarten zijn geschikt voor kinderen met oefening. Hier ziet men op de voorkant van de kaart alleen nog het schaduwmotief
en de contouren ervan. De kinderen moeten
zelf herkennen welke bouwstenen ze moeten
gebruiken.
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Achterkant van de kaart
De achterkant van de kaart toont alle bouwstenen die nodig zijn voor het nabouwen van het
motief op de voorkant van de kaart in originele
afmetingen en in het juiste aantal.

De achterkant van de kaart toont een schema
van de werkwijze (volgorde en plaatsing van de
bouwstenen), waarmee de kinderen stapje voor
stapje, het verloop van licht naar donker volgend,
het aangegeven motief op de voorkant van de
kaart kunnen nabouwen.

De achterkant van de kaart toont een schema
van de werkwijze (volgorde en plaatsing van de
bouwstenen), waarmee de kinderen stapje voor
stapje, het verloop van licht naar donker volgend,
het aangegeven motief op de voorkant van de
kaart kunnen nabouwen.

Controlemogelijkheden
Zelfcontrole

Zelfcontrole

De motieven op de voorkant van de kaart zijn in
originele afmetingen en één vlak vormend afgebeeld, zodat de kaart bij het gebouwde motief
aangehouden en gecontroleerd kan worden.

De motieven op de voorkant van de kaart zijn in
originele afmetingen en één vlak vormend afgebeeld, zodat de kaart bij het gebouwde motief
aangehouden en gecontroleerd kan worden.
Verder kan het schema van de werkwijze op de achterkant van de kaart ter controle gebruikt worden.
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Bij de variant voor gevorderden is geen zelfcontrole door het aanhouden van de voorbeeldkaart
mogelijk.
De controle vindt plaats met behulp van het
schema van de werkwijze op de achterkant van
de kaart.

Spelverloop:

Variant voor kleinere kinderen: (leeftijd: 3 jaar)

De speler neemt 26 bouwstenen in de hand (6 gele vierkanten, 2 gele
halve cirkels, 4 groene rechthoeken, 4 groene bruggen, 2 blauwe bruggen, 2 blauwe cirkels, 4 rode driehoeken, 2 rode cirkels). Omdat een
speler slechts de helft van de bouwstenen nodig heeft om de opgaven
op te lossen, kan een ander kind gelijktijdig met het spel beginnen.
Uit de voorbeeldkaarten worden alle kaarten met groene rand uitgezocht en op een stapel, met de motiefkant naar boven wijzend, gelegd.
De kaartenhouder ligt eveneens klaar.

Het product kan ook bij kleinere kinderen worden gebruikt. De kinderen benoemen daarbij eerst de verschillende kleuren. Daarna komen de
groene kaarten aan de beurt.

Een speelkaart (voorkant met sterrensymbool) wordt uitgekozen en in
de kaartenhouder gestoken.

Daar de bouwstenen op de kaart in originele afmetingen zijn afge
beeld, kan het kind nu de bouwstenen op de kaart leggen. Zo worden op
speelse wijze kleurenleer, voorstellingsvermogen en het vermogen tot
rangschikking geschoold.

Het is nu de opgave om de afgebeelde bouwstenen eruit te zoeken en
het aangegeven motief na te bouwen.
De reeds opgeloste speelkaarten worden op een andere stapel gelegd.
Er wordt een nieuwe kaart gekozen en in de kaartenhouder gestoken.
Nadat alle speelkaarten met succes zijn nagebouwd, kan men nu met de
gele en rode kaarten beginnen.

Tip:

Alle kaarten kunnen op een „Gewonnen-“ en een „Verloren-“stapel
worden gelegd. Hier kan zowel alleen met de kaarten in één kleur
als met de kaarten in alle kleuren worden gespeeld. Aan het eind
worden de gewonnen sterren opgeteld en eventueel verloren sterren weer afgetrokken. Hoeveel sterren heb jij behaald? Twee
kinderen kunnen ook tegen elkaar spelen. Daarbij moeten de kaarten eerst goed geschud worden, opdat geen speler een voor- of
nadeel heeft. Degene die de meeste sterren heeft verzameld, is
de winnaar.

Opmerking: Kinderen met enige ervaring kunnen de speelkaarten naar moeilijkheidsgraad of willekeurig gesorteerd uitkiezen.

Eerst moeten de kinderen proberen de delen die nodig zijn voor de
oplossing van de opgave te herkennen en uit te zoeken. Daarna wordt
de voorbeeldkaart (voorkant met sterrensymbool) voor het kind neergelegd.

– Speel en spreek – (leeftijd: 5 jaar)
Deze spelvariant biedt zich aan, zodra
de kinderen met de voorzetsels
vertrouwd zijn. Daar twee
kinderen samenspelen, worden
twee dezelfde bouwsets
onder hen verdeeld.
In deze spelvariant gaat
het hoofdzakelijk om
het communiceren en het
handelen. Er moeten bouwstenen in hun vorm en in
hun kleur worden beschreven. Ook de plaatsing en de
onderlinge verbinding spelen
een belangrijke rol.
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Spelverloop:

?

De beide spelers gaan tegenover elkaar zitten of liggen.

Hoe moet de bouwsteen geplaatst worden?

Als tussenschot wordt de schuifdeksel in de beide houders gestoken en
in het midden tussen de kinderen opgesteld.
Ieder kind krijgt een complete bouwset.

Waar moet de bouwsteen geplaatst worden?
(rechts, in het midden, links, boven)
Hier is het belangrijk dat de begrippen rechts
en links als voorzetsels worden gebruikt, want
anders kunnen er gemakkelijk misverstanden bij
het nabouwen ontstaan.

De spelers kunnen zelf beslissen of ze vrij of volgens de voorbeeldkaarten
willen bouwen. Nu moet er worden besloten welke speler begint en zijn
‚bouwplan‘ aan de andere speler meedeelt. Wordt er met behulp van de
voorbeeldkaarten gespeeld, neemt de eerste speler een kaart en zet
deze voor hem goed zichtbaar tegen het tussenschot.
Deze speler kiest een bouwsteen en plaatst hem voor het tussenschot.
Hij moet zijn medespeler nu het volgende beschrijven:

?

?

?

?
?
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Welke kleur heeft de bouwsteen?

Welke vorm heeft de bouwsteen?
Daarvoor kunnen de kinderen volgende begrippen
gebruiken:

?

„Vierkant, rechthoek, brug, cirkel, halve cirkel“
We raden u aan de namen van de oppervlakken op
deze manier te gebruiken, aangezien de correcte
namen nog te moeilijk zijn voor kinderen van deze
leeftijd.

?
De tegenover zittende speler probeert de beschrijving te begrijpen,
zich in te leven en na te bouwen. Hij mag ook vragen stellen, wanneer
hij iets niet begrijpt.
Het wordt spannend wanneer men het tussenschot verwijdert en de
bouwwerken met elkaar vergelijkt. Zijn alle elementen correct gerangschikt? Waren er misverstanden en hoe zijn ze eventueel ontstaan? In
de volgende ronde worden de rollen gewisseld.
Wanneer er met de voorbeeldkaarten gespeeld wordt, kunnen alle kaarten op een „Gewonnen-“ en een „Verloren-“stapel worden gelegd. Hier
kan alleen met de kaarten in één kleur of met de kaarten in alle kleuren
worden gespeeld. Aan het eind worden de gewonnen sterren opgeteld en
eventueel verloren sterren weer afgetrokken. Hoeveel sterren hebben
jullie samen behaald?

Tip:

Het is ook mogelijk om tijdens het spel te wisselen, dus na iedere
stap resp. bouwsteen. Dat functioneert echter alleen, wanneer er
vrij en niet volgens de voorbeeldkaarten wordt gebouwd.
Als pedagogisch concept biedt ToPoLoGo Geo de mogelijkheid om
de spelinhoud als „gebarentaal“ (als communicatie d.m.v. tekens
met de hand) of in een andere taal (stimuleren van vreemde talen)
over te dragen.

Tip voor de praktijk:
ToPoLoGo Geo biedt u een mathematisch leermiddel, dat ook in
volle omvang aan het holistische ontwikkelingsconcept voldoet.
Door het leren met alle zintuigen en emoties ontwikkelen de kinderen hun intellectuele, sociale en praktische competenties. Meerdimensionale leermethodes, die op speelse wijze geconcipieerd
zijn en de individualiteit van de kinderen erbij betrekken, stimuleren
hun holistische ontwikkeling.
Het spel geeft de mogelijkheid om de meest uiteenlopende bereiken in de ontwikkeling met elkaar te verbinden, zoals de mathematische ontwikkeling (geometrische vormen, verhoudingen van
afmetingen), taalkundige ontwikkeling (benoemen van kleuren en
vormen), artistiek-esthetische ontwikkeling (kleurenleer), somatische ontwikkeling (fijne motoriek) en de natuurwetenschappelijktechnische ontwikkeling (statica bij het stapelen en rangschikken
van de bouwstenen).

Inleiding:
Leg de bouwstenen in paren, overeenkomend met het aantal kinderen, in een mand. Bedek de mand en laat de kinderen om de beurt
een van de bouwstenen eruit nemen. Nu benoemt u de bouwstenen
in vorm en kleur en vraagt de kinderen hun „tweeling“ te zoeken.
Spel als memovariant:
Fotografeer de afzonderlijke delen ieder twee keer en lamineer
ze. De fotokaarten worden nu als memo gebruikt. De kinderen
moeten hierbij de opengelegde kaarten naar vorm en kleur correct
benoemen.
Verstoppen:
Steeds één kind verlaat de kamer. Neem nu een set bouwstenen
(1 geel vierkant, 1 gele halve cirkel, 1 groene rechthoek, 1 groene
brug, 1 blauwe brug, 1 blauwe cirkel, 1 rode driehoek, 1 rode cirkel)
en verstop deze in de groepsruimte. De tweede set bouwstenen
ligt in de houten box. De overige stenen worden niet benodigd en
kunnen opzij worden gelegd. De kinderen in de kamer moeten zich
nu steeds een plek inprenten waar een bouwsteen verstopt is. Het
is nu de opgave van het zoekende kind om een bouwsteen uit de
houten box te nemen en te vragen waar het de daarbij passende
bouwsteen moet zoeken. De kindergroep heeft de opgave om het
zoekende kind met aanwijzingen zoals „links“, „rechts“, „boven“,
„onder“ enz. door de kamer te leiden.
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