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Aan de slag met de wereld in het basisonderwijs / Djapo. - Kessel-Lo:
Djapo, 2017. - 65 kaarten + infoboekje
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 aand
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1. aand
In deze set vind je 65 kaartjes om thema's duurzaam te verrijken. De
werkvormen op de kaartjes zijn opgebouwd volgens Djapo's
projectontwerper. De thema's water en fair trade zijn helemaal uitgewerkt. Met de kaartjes
'thema naar keuze' kan je zelf aan de slag: je kiest een eigen thema en vult daarmee de
werkvormen in. Zo kan je werken rond een thema of rond een werelddag, bijvoorbeeld
Wereldwaterdag, dag van de Fair Trade. Samen met je leerlingen (4 - 12 jaar) ga je filosoferen,
ontdekken jullie hoe systemen in elkaar zitten en hoe je op die manier anders naar de wereld kan
kijken. En naar bepaalde problemen. Jullie leren ook creatieve oplossingen bedenken. Alles wordt
stap voor stap uitgelegd.
Spelen in de wereld / Ollivier, Reina; Hund. - Hasselt: Clavis, 2016. - [28]
p.. - (Willewete : de wereld; 2016: 1). - ISBN: 978-90-448-2658-6
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 will
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.5 will
Een informatief prentenboek over spel voor kinderen vanaf 6 jaar. Je
komt te weten welke spelletjes kinderen overal ter wereld spelen, bij
welke spelletjes je bijna niks nodig hebt, wat er belangrijk is aan spelen,
enz. Het boek bevat ook een strip, een liedje en een versje, een knutselbladzijde en een miniquiz.
Brieven uit de hele wereld in echte enveloppen ! / McLaren. - Amsterdam:
Ploegsma, 2005. - geïll.. - ISBN: 90-216-1728-5
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 brie
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.2 brie
Vera een meisje uit Nederland correspondeert met kinderen uit de hele
wereld. Je kan de brieven uit de enveloppen halen en lezen over hun
hobby's, hun lievelingseten, hun feesten, hun familie... Op het einde van het
boek vind je ook een spel nl het verre-landen-spel. Een mooi boek als inleiding op een project over
een land of thema.
Culturen 20 keer spelen / Jochems. - Mechelen: Jeugd & Vrede vzw,
2009. - speldoos met diverse materialen
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 cult
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.5 cult
Deze speldoos biedt 20 binnen- en 20 buitenspelen vanuit verschillende
landen over heel de wereld. Het spelreglement wordt aangevuld met wat
extra informatie over het land. Op de algemene begeleidingsfiche vindt je
tevens een verwijzing naar interessante websites. Deze speldoos is een
vernieuwde uitgave van de doos 'Reis rond de wereld in 20 spelen - Spelletjes vanuit de hele
wereld'
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Playtime : 50 streetgames from kids worldwide / Oosterwegel. - Amsterdam: 2UKIDS, 2006. - dvd
106 min.
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 play
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.5 play
Op "Playtime" kan je een vijftigtal spelletjes bekijken die kinderen over de hele wereld spelen. Alle
spelen zijn vergezeld van een spelbeschrijving in 5 talen.
Reis rond de wereld in 20 spelen - Spelletjes vanuit de hele wereld /
Jeugd en Vrede [Brussel]. - Brussel: Jeugd en Vrede, 2002. - speldoos, 10
gezelschapsspelen op 5 platen, 5 zakjes met pionnen, 10 buitenspelen,
handleiding met 10 spelfiches
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 reis
Deze speldoos wil met de deelnemers de wereld rondreizen aan de hand
van spelletjes. De doos bevat 10 traditionele gezelschapsspelen en 10
buitenspelen. De begeleider kan aan de hand van de rubriek 'korte geschiedenis' elk spel inleiden
door zijn oorsprong en culturele context uit te leggen. Er zijn onder meer bordspelen uit Egypte
(Senet), Soedan (Het Hyenaspel), Afrika (Mankala), Nieuw-Mexico (Awithlaknannai), CentraalAmerika (Puluc), Java (Surakarta), Zuid-Azië, USA en Engeland. De 10 buitenspelen zijn
groepsspelen.
Het rondjewereld spelletjesboek / Hoogerwerf; Nijenhuis; Zon, Van der; Boter;
Bronswijk; Schothorst; Spoelstra. - Amersfoort: Kwintessens, 2010. - 72 p.. (Rondjewereld). - ISBN: 978-90-5788-281-4
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 rond
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.5 rond
Maar liefst 50 spelletjes van over de hele wereld staan in dit kleurrijke boek.
Voor verschillende leeftijden en verschillende momenten. Op de speelplaats,
tijdens de turnles, op de sportdag of gewoon een dansje voor tussendoor. De spelletjes zijn
verdeeld over verschillende rubrieken, van knikkerspelletjes tot balspelletjes en van spelen op
muziek tot coöperatieve spelen. Uit alle werelddelen zijn spelletjes opgenomen: Afrika, Azië,
Amerika's, Oceanië en Europa.
Spelfiches / Wereldwerkplaats. - Leuven: Wereldwerkplaats, 2010. - 34 fiches
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 spel
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.5 spel
33 fiches met spelen uit heel de wereld. De spelen zijn voorzien voor kinderen tussen 4 en 6 jaar.
Het minimum aantal spelers gaat over 2 tot 6 kinderen per spel.
Touwspelletjes uit de hele wereld / Akers Johnson. - Naarden:
Middernacht Pers, 2004. - 79 p.. - ISBN: 90-72259-60-2
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 touw
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.5 touw
Al heel lang geleden maakten de mensen touw uit materiaal dat voorhanden was. Van een lap leer
of van het taaie gedeelte van een plant. Meestal werd het gebogen of geknoopt om iets uit het
dagelijks leven na te bootsen. Vissers maakten figuren die op vissen leken woestijnbewoners
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daarentegen hagedissen. Sommige identieke touwfiguren kan je terugvinden in verschillende
delen van de wereld. In dit boek vertellen kinderen uit zeven windstreken over hun touwspelletjes
zoals: de muskiet, de palmboom of de vliegende vogel en ze leren ons om ze zelf na te maken.
Wereldse spelen / Elands. - Utrecht: Cos, 2007. - ringmap, 190 p. + 2
memoryspelen + 2 spelborden
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 were
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.5 were
Dit lespakket wil jongeren uit het basisonderwijs, op een ontspannende
manier, meer bewust maken van de leefsituatie van kinderen in
ontwikkelingslanden. In de map zijn er spelletjes en sportactiviteiten
opgenomen uit Turkije, Marokko, Suriname, Nicaragua, Zuid-Afrika en Thailand. Naast spelletjes
leren leerlingen ook met eigengemaakte materialen spelen. Daarnaast is het doel van de meeste
spelen "samenspelen" in de plaats van "tegen" elkaar spelen. Het materiaal is ontwikkeld voor
kleuters en alle graden van het basisonderwijs. Voor elk van deze groepen is er een aparte
docentenhandleiding samen met werk- en knutselbladen die gemakkelijk te kopiëren zijn. Voor de
derde graad is er een werkboekje.
Anansi de spin en de gulzige tijger : vertelplaten / Cudogham, Iven. Haarlem: Gottmer, 2020. - 1 farde (15 vertelplaten). - ISBN: 978-90-2577325-0
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.1 anan
Kamishibai-verhaal over de ondeugende spin Anansi en zijn vrienden in
het woud waarmee jonge kinderen de boodschap krijgen dat klein en slim niet onder doet voor
groot en sterk. Als Anansi zijn leeggeplunderde koelkast en de grote pootafdruk voor zijn deur ziet,
weet hij dat Tijger al het lekkere eten van Anansi en zijn vrienden heeft opgegeten. Anansi
bedenkt een sluw plannetje om Tijger op zijn plek te zetten.
En toen zei de draak ... : een reis rond de wereld in dertig sprookjes / Vos, De;
Lauwers. - Kalmthout: Van Halewyck, 2017. - 254 p.. - ISBN: 978-94-6131-567-0
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 ento
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.3 ento
Verzamelbundel met dertig sprookjes en volksverhalen uit de hele wereld. Stuk
voor stuk spannende verhalen, boordevol wijsheden en lokale tradities. Om
voor te lezen vanaf 5 jaar of zelf te lezen vanaf 10 jaar. Vooraan in het boek
geeft een wereldkaart een overzicht van de herkomst van alle verhalen.
Kinderen van de wereld : memory spel / McQuinn; Fatus. - <SL>:
Kwintessens, 2009. - 1 speldoos. - (Rondjewereld). - ISBN: 978-90-5788344-6. - ISBN: 917152009
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.1 kind
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.1 kind
Je ontmoet hier kinderen uit 36 verschillende culturen terwijl je door het
vrolijke boek heen zingt. Met het memoryspel kan je een jongen en een
meisje uit eenzelfde land bij elkaar zoeken, je leert ook meteen de namen van de kinderen en hoe
ze 'hoi' zeggen in hun eigen taal.
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Chansons du Monde : 22 chansons du Brésil au Vietnam / Hoarau; EA. Paris: Didier Jeunesse, 2012. - 57 p., cd. - (O Mundo, een kleine
wereldbibliotheek)
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.4 chan
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.4 chan
In dit boek vind je een selectie van de mooiste liedjes van Brazilië tot
Vietnam via Afrika en India. De muziek wordt gespeeld op traditionele
muziekinstrumenten, de gezongen liederen boeien door hun
autenticiteit en de emotie die ze vertolken. In het totaal zijn er 22 liedjes.
Met kinderen creatief de wereld rond : knutselen, tekenen en schilderen op
basis van volkskunst uit de hele wereld / Potter Jean; Kohl. - Katwijk: Panta
Rhei, 2004. - 132 p.. - ISBN: 90-76771-31-6
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.6 metk
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.6 metk
Aan de hand van duidelijke richtlijnen leren kinderen iets maken uit de
traditionele volkskunst van een bepaald land. Dit boek zit boordevol leuke
activiteiten en resulteert vaak in producten die voor een speciale gelegendheid
gebruikt kunnen worden. Bij elke activiteit wordt vermeld uit welk land die komt en welke functie
die heeft in die cultuur. Benodigde materialen worden aangegeven en de activiteit wordt stap
voor stap beschreven.
Wereldcreaties / Glachant. - Turnhout: [s.n.], 2008. - 94 p., geïll.. - ISBN:
978-90-303-6164-0
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.6 were
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.6 were
Een inuit vangbeker, zorgenpoppetjes uit Zuid-Amerika, een targui uit de
Sahara, een Chinees klokkenspel, een Turkse hanger,..De ideeën voor de
creaties in dit boek zijn geïnspireerd op de culturen van de 6 continenten:
speelgoed, decoratieve voorwerpen, muziekinstrumenten, enz... Er wordt vooral met
recyclagemateriaal geknutseld.
Eten in de wereld / Ollivier; Rheenen, Van. - Hasselt: Clavis, 2019. - 36 p..
- ISBN: 978-90-448-3775-9
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 eten
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.7 eten
Willewete is een reeks informatieve prentenboeken voor kinderen van 6
tot 8 jaar. Dit boek gaat over voeding en eetgewoonten van mensen in de
wereld. Je vindt in het boek ook een smakelijk gedicht, een grote
uitklappagina en een miniquiz.

