INHOUD LESKIST BOVENBOUW 2 Stg. Mariëtte's Child Care
Aantal Type
Omschrijving
1
map
Savanne:
1 Dvd Een dag op de savanne.
1 boek 'Daki in Afrika' - Leopold
1 boek 'Het lied van de savanne' + CD
1 boek 'Veldgids National Parks'
1 boekje 'Informatie Junior Dieren op de savanne 251'
1 kwartet Savanne (Animal Planet)
1 lesbrief: op safari + filmpjes
1 blad filmpjes digibord dieren savanna
foto's bij Daki in Afrika 5x
1
map
Slavernij:
1 boek 'De gestrande Meermin' of 'De opstand op een
slavenschip van de VOC' - A. Nuijens. 1x gelamineerde afbeelding Meermin.
1 boek 'De slavendanser' - Paula Fox (mooi!)
1 boek 'Slaven en slavenhalers' - Jetty Hoppen (infor.)
1 boek 'Mens te koop' - Miep Diekmann
1 tijdschrift 'geschiedenis slavernij'
DVD De slavernij (leerkracht)
1 handleiding + werkbladen
1 blad filmpjes digibord slavernij
1 kaart 'info website'
3 bladen leerkracht lesactiviteiten
2 bladen leerling info
1 blad 'Nederlandse goudkust'
1 blad 'Komst Europeanen'
1 blad 'prent Elmina'
1 blad 'prent slavenhaler'
1 DVD 'Ervaar Ghana'
1 DVD 'Lucarno's Island Rechten van het kind'. Tekenfilm
1 DVD 'Hanukkah'
1 masker
1 Bao/aware spel
Kleding Kleding uit Ghana (4x)
Boeken Fotoboek Zuid-Afrika
Boek: 'In een land hier ver vandaan'; (9 voorleesverhalen uit Afrika)
1
map
Fair trade:
1 boekje 'Fair trade Informatie Junior nr. 285'
1 DVD 'Black Gold' - wake up and smell the coffee
3 leerkracht/leerlingblad
1 Lesbrief 'Eerlijk duurt het langst' + opdrachtkaarten
1 autootje in etui
1 map achtergrond informatie
1 map 'info Fair trade chocolade'
1 Blauwe map 'kopieerbladen + lesbrief tropische
producten'.

1

map

Tropische producten infobladen:
2x blad 'cacao'
2x blad 'plaatjes cacao' + blad fair trade chocolade
2x blad 'thee'
2x blad 'kaneel'
2x blad 'koffie'
2x blad 'kokos'
2x blad 'peper'
2x blad 'pinda's'
2x blad 'zijde'
1x blad 'katoen'

