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Konkrete materialer
til undervisning og leg
Fra indskoling til
de ældste klasser.
• Sprog- og inklusionsmaterialer
• Begyndermatematik
• Naturfag
• Opbevaringsæsker
• Udstillingsplancher

Fordi det ikke må være
vanskeligt at lære.
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Centicubes (1000 stk. i pose)
518200 		
		

Kr. 380,-

Den originale Centicube
•
måler 1 cm3
•
vejer 1 gram
•
10 farver.
•
har 1 blank side, 4 hulsider og 1 tapside.
•
Uundværligt redskab i matematikundervisningen.

Centicubes – et hav af gode ideer
9107159 		
		

CUBES
Spillet med Centicubes
518000 		
		

Kr. 398,-

CUBES er et matematikspil til indskolingen som er udviklet med henblik på at styrke elevernes matematiske forståelse og kompetencer
indenfor områderne: tal, algebra og geometri.
Da CUBES er udviklet til undervisningsbrug, er der fokus på at
eleverne får mest mulig læringsudbytte ud af det. Derfor er det op
til læreren at vurdere hvorvidt spillet skal indeholde et konkurrence
element, da det også er muligt udelukkende at have fokus på at løse
opgaverne.
Missionerne kan, udover at blive anvendt i spillet, også fungere som
enkeltstående opgavekort i undervisningen, efter lærerens anvisning.
Spillet indeholder:
•
250 centicubes •
160 missions-kort
•
60 cubes-kort
•
spillevejledning

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk

Kr. 280,-

Bogen Centicubes er et inspirations- og idemateriale
til læreren, som er opbygget af arbejdskort og kopiark.
Arbejdskortene er fordelt på mange forskellige
faglige områder i matematik på begyndertrinnet og
mellemtrinnet.
I flæng kan nævnes, at Centicubes viser brugen af
centicubes som:
•
Tællemateriale
•
Illustration af vekslen til tierstænger og
hundredeplader
•
Spillebrikker
•
Vægtlodder
•
Visualisering af rumlige figurer
•
Rumfigurer, der tegnes isometrisk
•
Brøkdele
•
Måleenhed til bestemmelse af rumfang og
overflade
Udover de forskellige oplæg er der også forslag til det
videre arbejde i klassen.
Indeholder 49 ide- og opgavesider samt 11 kopisider.
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Foldbar pladsværditavle
260430 		
		

Kort til pladsværdi

Kr. 48,-

Kan foldes syv gange så man kan vise tal op til 9.999.999,
pladsværditavlen er ideel til brug med alle Base 10 sæt.

260455 		
		

Kr. 168,-

Indeholder 40 kort i lamineret karton. Højde 7,5 cm.
Samme farver som i vores Base 10 materialer.

Ti’er overgang flipover
260053 		
		

Kr. 185,-

Med tallene fra 0 – 9 kan du vise alle tal op til 9999.

Pladsværditællere
260440 		
		

Kr. 148,-

Sættet indeholder 352 tællere (Ø 2,5 cm) lavet af 1 mm tykt
lamineret karton.
Hver farve går fra 0,001 – 1.000.000, tallene med 0.001, 0.01 og
0.1 findes også som brøker.

Base 10
260052 		
		

Kr. 385,-

Sæt bestående af:
100 stk. 1’ere (1 x 1 x 1 cm)
50 stk. 10’ere (1 x 1 x 10 cm)
30 stk. 100’ere (1 x 10 x 10 cm)
9 stk. 1000’ere (10 x 10 x 10 cm)

Side 4

Deciliter Base 10 sæt		
269598		
		

Kr. 198,-

Dette sæt indeholder: 50 gule og 50 røde enere, 20 ti’er stænger, 10 hundredeplader hvor 5 af dem er med tallene 1 – 100
påtrykt, 1 rød kubikdecimeter og 1 kubikdecimeterbox i klar
plast. Sættet er produceret i miljøvenligt genbrugsplast.
gongeshop.dk

Alle priser er ekskl. moms

turfag • Beskæftigelsesmaterialer • Opbevaringsæsker og udstillingsplancher
Ti’er og tyver venner

Additions domino til 50

540590 Kr. 198,		

543335 		
		

Super sjovt spil som udvikler talforståelse.

Sjove additions opgaver til 50

Kr. 146,-

Bingo multiplikation

Bingo addition

541087 		
		

541039 Kr. 146,		

Kr. 168,-

Enkelt bingo spil i talrummet til 20

Bingo subtraktion

Bingo division

541041 		
		

541088 		
		

Kr. 168,-

Kr. 168,-

Enkelt bingo spil i talrummet til 20

Alle priser er ekskl. moms
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Købmandsspillet
190003 		
		

Kr. 468,-

Med en ipad og den gratis App kan der øves hverdags
matematik.
Tag indkøbskurven og handle ind i klasseværelset.
Budgettet er 5 eller 10 mønter og de skal alle bruges!
På din indkøbsseddel er der ting som du skal købe,
andre ting er frivillige men beløbet skal passe til
sidst. Regnede du rigtigt ?
Din kvittering på ipaden, viser dig om du har regnet
rigtigt når du har scannet dine stregkoder. Brugte du
pengene korrekt, eller har du overskredet dit budget.
Ekskl. kurve og frugt

40 stk. frugter og grøntsager i plast

Indkøbskurve

192130 		
		

192238		
		

Kr. 496,-

Kr. 128,-

AG

Kr. 198,-

Lækre taktile sten med tal
og regnetegn. Kan bruges
til mange sjove matematik
lege.
F.eks. ti’er og tyver venner,
vendespil.

LÆNGE L

Side 6
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321011 		
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50 sten med tal
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2 stk. 23x17x8 cm
og 2 stk. 29x23x12 cm
Ekskl. frugt

Alle priser er ekskl. moms
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YOPPLES
193772 		
		

Kr. 2.696,-

Yopples er et nyskabende byggesystem med
uendelige muligheder.
Der er en masse muligheder for at lave matematik med Yopples, projekter og byg et hus.
Der kan tales kvadratmeter og kubikmeter,
vinkler samt naturligvis meget mere.
Byg selv eller lær at samarbejde om et fælles
projekt. Et Yopples basis sæt består af følgende: 50 kvadrater og 8 ligesidet trekanter.

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk
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Magnetisk Polydron Matematiksæt
607000 		
		

Kr. 1.698,-

Dette sæt indeholder alt hvad i behøver til at lære 2D og 3D
figurer.
Sættet har 11 forskellige former, 118 stk. i alt.
Kvadrater, rektangler og 3 typer af trekanter og flere komplicerede former som cylindre og koner.

Magnetisk Super klassesæt

Magnetisk klassesæt

601050 		
		

601010 		
		

Kr. 1.596,-

Dette sæt er et fantastisk og komplet sæt til
konstruktion i enhver klasse.
Sættet indeholder 184 stk. Kvadrater, retvinklet trekanter, ligesidet trekanter, rektangler
og femkanter.

Side 8

Kr. 996,-

Et sæt hvor klassen kan dele og inspirere hinanden med flotte figurer.
Sættet indeholder: 96 dele i alt. 36
kvadrater og 60 trekanter.

gongeshop.dk
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Magnetisk Polydron gennemsigtig
603000T
		

Kr. 796,-

En ny dimension til forståelse af former og
volume. Flotte klare farver der giver lyst til at
lege med former, kan med fordel bruges sammen med vores lys paneler. (Se varenr. 793048
på vores hjemmeside).
Indeholder: 64 dele i alt.
24 kvadrater og 40 trekanter.

Magnetisk Polydron kæmpe skolesæt
604000 		
		

Kr. 3.698,-

Bring geometrien til live med dette kæmpe skolesæt,
her er nok til at alle i klassen kan være med. Indeholder følgende: 60 trekanter, 24 retvinklede trekanter,
60 ligesidede trekanter, 36 kvadrater, 12 rektangler, 12
femkanter og 20 sekskanter. 224 stk. i alt.

Alle priser er ekskl. moms
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Abaco kugleramme
med tallene til 20

Abaco kugleramme
med tallene til 100

722408 1 stk.

Kr. 96,-

10 stk.
		

Kr. 798,-

722433 		
		

De 3-farvede drejelige kugler, gør det muligt at synliggøre
antal og ændre dem. Drej kuglerne til højre og de ændrer
farve. Den perfekte måde at illustrere tal og antal.

Kr. 276,-

De 3-farvede
drejelige kugler,
gør det muligt at
synliggøre antal og
ændre dem. Drej
kuglerne til højre
og de ændrer farve.
Den perfekte måde
at illustrere tal og
antal.

Abaco spil 1
Abaco
multiplikation
722427 		
		

722438 		
		
Kr. 276,-

En fantastisk multiplikationstavle med selvkontrol.
Visualiserer tabellerne på en sjov og indlærende måde.

Kr. 148,-

Med Abaco spil øves tabellerne op til 10. Abaco kugleramme
til 100 forvandles til en spilleplade. Abaco bingo, svar jagt,
tal sprint, er alle spil som er nemme at forstå og spille.
Spillene er differentierede i sværhedsgrad og kan spilles i
flere variationer for at fastholde børnenes interesse. Et nyt
og innovativt sjovt spil. Indhold: 42 tal kort, 6 joker kort, 1
terning, 26 spillebrikker.

PluMinGo
722394 		
		

Kr. 198,-

Et virkelig sjovt spil hvor
det drejer sig om at kende
10’er vennerne.
Kast terningen og vend et
kort, passer summen til en
plads på din Bingo plade ?
PluMinGo kan også spilles
med subtraktion. Hvem får
først fyldt sin Bingo plade ?

Side 10
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Geo konstruktionssæt
526663 		
		

Kr. 348,-

Saml stængerne med kuglerne til store
konstruktioner.
Opdag geometriske figurer og gå på opdagelse i geometriens verden.
Sættet indeholder: 28 samlekugler (Ø 6,5
cm), og 49 stænger (40 cm).

Pladsværdi mønter
715215 		
		

Kr. 120,-

Bløde skummønter med værdier
fra 1 – 1.000.000.
Hver værdi har sin egen farve for
nem genkendelse.
Mønterne måler 2,5 cm i diameter.
Indeholder: 280 stk.

Swat!
713053 		
		

Kr. 198,-

Swat er et vildt sjovt multiplikationsspil.
Vælg selv hvilken/hvilke tabeller der skal øves.
Opråberen siger f.eks. 3 x 4 og den der først ”klasker” fluen med 12 vinder måske kortet.
Vend kortet og se om du har vundet det ! måske
er der fluespray eller måske en syltetøjsmad som
fluen er klistret ind i, eller en venlig flue som er en
fordel i næste runde.

Alle priser er ekskl. moms
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Geo blok fliser
781111 		
		

Kr. 498,-

Geometriske mønsterblokke har altid
været populære, og med denne lækre
og store udgave kan gulvet også
tages i brug.
Størrelse på kvadrat måler 10 x 10 cm.
120 stk.

Matematiktræet
780004 		
		

Kr. 798,-

Børnene vil elske at matche de
rigtige æbler til den korrekte
sum på træet.
Måtten måler 100 x 75 cm. Æbler og talbrikker måler 10 cm.
Et komplet sæt med additions-,
subtraktions-, multiplikationsog divisionsopgaver.

Side 12
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Magnetisk fiskespil
600010 		
		

Kr. 399,-

Magnetisk tal fiskespil kan bruges i en vandbalje eller på bordet.
Additions- og subtraktionsopgaver for de små
poder.
Spillet indeholder følgende: 40 fisk med tallene
1 – 10, 4 dobbeltsidede spilleplader med tal på
den ene side og regnestykker på den anden
side, 4 magnetiske fiskestænger.
Op til 4 spillere ad gangen.

Vinkelmålertæppe
785000 Kr. 298,		

Tidlig forståelse af begrebet vinkler.
Læg tæppet foran døren, hvor mange grader
åbner døren?
Mål mange forskellige ting fra klasseværelset og
få en snak om det.
Tæppet måler 100 x 50 cm.

Matematikkuber
714299 		
		

Kr. 198,-

Med dette kube sæt kan du udvide dine
matematik færdigheder.
Dette ”hands-on”, farvefulde sæt dækker de fleste matematik koncepter. Fra
simpel pladsværdi, til arbejde med volume. 30 progressive aktiviteter hjælper
med at holde styr på processen.
Cuberne måler 2 cm.
Fra 6 år.

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk
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Taltæppet 0 – 99
781000 		
		

Kr. 998,-

Træn tal, tabeller, positionssystem. Find på egne
spil med tæppet.
Et godt produkt til at få
bevægelse ind i matematiktimen.

Tidlig kodning
192994 		
		

Kr. 598,-

Dette spil er baseret på
princippet om binær
kodning.
Hvert nummer i opgavekortene står for et nummer af pixler som skal
overføres til spillepladen.
Efterhånden som man får
overført alle pixler dannes
der et sjovt billede.
Fra 1 – 6 børn, fra 5 år.

Side 14
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Magimixer

Ta’ ti Kr.

736494 1 stk.

Kr. 44,-

20 stk.
		

Kr. 798,-

Et regnespil for én eller flere. Find summen af de
to sorte terninger ved hjælp af de 5 farvede, og
de 4 regnearter.
Vejledning medfølger.
Fra 9-99 år.

736490 		
132,		

Øvelse i addition op til ti.
Et underholdende spil, der
udvikler regnekundskaberne. Opgaven
går ud på at lave
rækker af 4 kort med
en total på 10 point.
Rækkerne må være
lodrette, vandrette
eller diagonale.
Fra 6 år.
2 - 4 deltagere.

Mattix
734030 		
		

Kr. 198,-

Et strategisk, logisk og matematisk spil for 2 deltagere.
Det kan ikke altid betale sig at tage brikken med det højeste
tal, måske kan modspilleren herefter
tage et endnu højere tal – derfor planlæg nøje hvert træk.
Spillet fortsætter indtil alle brikker er
taget, eller indtil en spiller ikke mere kan tage en brik, fordi
rækken er tom.

Spillekort
174520 1 stk.
36 stk.
		

Kr. 14,398,-

Almindelige spillekort i en
god kvalitet.
54 kort, 58 x 88 mm.

Alle priser er ekskl. moms

Matematik målskiver
794501 		
		

Kr. 156,-

3 store målskiver der viser tallene 10 - 100, 0 - 10 og 0 - 20.
9 velcro bolde.
Træner addition, subtraktion og division. Træner også øjehånd koordination.
Mål: 450 mm i diameter.

gongeshop.dk
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Brøkringe
179410 		
		

Brøkcirkelsæt
Kr. 89,-

8 gennemsigtige ringe der skal bruges med brøkcirkelsæt.
Kan bruges til indlæring/forståelse af decimaler, procent,
brøker, tid, kompas grader og decimal procent.

179030 		
		

Kr. 56,-

Sættet er med cirkler delt op i hel, halve,
tredjedele, fjerdedele, femtedele, sjettedele,
ottendedele, tiendedele og tolvtedele.
Brøkcirkler passer til Brøkringe 179410

Brøkkvadratsæt

Brøkcirkelsæt med brøker, gennemsigtig

179130 		
		

179032 		
		

Kr. 62,-

Sættet er med kvadrater delt op i hel, halve, tredjedele,
fjerdedele, femtedele, sjettedele, ottendedele, tiendedele
og tolvtedele.

Kr. 66,-

Brøkcirkelsæt med brøker har brøkangivelse med cirkler
delt op i: 1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/6 - 1/8 - 1/10 - 1/12

Brøksæt med brøkangivelse
179220 		
		

Kr. 70,-

Brøksæt består af 51 plastbrikker med
brøkerne 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 , 1/6, 1/8,
1/10, 1/12.
Hver brøk har sin egen farve.
Brøkerne kan med fordel lægges inde
i den medfølgende gennemsigtige
plastplade.

Side 16
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Brøksnor
176943 		
		

Kr. 348,-

Giver børnene en visuel forståelse af sammenhængen mellem
brøker, decimaler og procent.
Indhold:
•
65 kort,
•
27 write-on/wipe-off kort,
•
15 klemmer,
•
3 meter snor og
•
praktisk opbevaringsæske.

Mine første brøker domino

Decimal/brøk domino

541940 		
		

540633 		
		

Kr. 124,-

Dette store og farvefulde sæt dominoer er ideelt til
introduktion af brøker.
Sættet indeholder:
Fjerdedele, halve, tredjedele, femtedele, sjettedele,
ottendedele, tiendedele og tolvtedele.

Kr. 124,-

24 store plast dominoer 6 x 12 cm.
Kan bruges til at øve brøker og decimal genkendelse,
pladsværdi samt brøk/decimal lighed.
2, 3 eller 4 spillere.

2 cm cube sæt
172134c 		
		

Kr. 796,-

Sættet indeholder 500 dele i 10 farver:
•
400 cubes,
•
50 triangler,
•
50 quadranter.
•
4 byggeplader og
•
20 dobbeltsidede aktivitetskort.
Alt leveret i praktisk opbevaringskasse.

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk

Side 17

Begyndermatematik • Leg og bevægelse • Sprog- og inklusionsmaterialer • Na
Kasseapparat med solar batterier
712629 		
		

Kr. 368,-

Elektronisk kasseapparat med solar batterier.
Måler: 15 x 26 x 24 cm.
4 regnearter (alm. regnemaskine).
Store taster og display. ”Kreditkort”.
Ideel når der skal leges købmand.
Leveres uden indhold.

Blandede mønter og sedler i æske
268060 		
		

Kr. 236,-

200 bl. mønter og 100 sedler.

Blandede mønter (200 stk.)
263206 		
		

Kr. 112,-

Alle nye mønter i æske med låg.
200 blandede mønter i plast.

Pengesedler
303200 		
		

Kr. 72,-

Plastmappe med 100 blandede danske sedler:
Alle nye sedler (med de nye
broer)
10 x kr. 1000,10 x kr. 500,20 x kr. 200,30 x kr. 100,- og
30 x kr. 50,-

Side 18

Æske med 200 stk. ens mønter
303208 50 øre

Kr. 104,-

303204 1 kroner

Kr. 104,-

303202 2 kroner

Kr. 104,-

303205 5 kroner
303207 10 kroner

Kr. 104,Kr. 104,-

303209 20 kroner
		

Kr. 104,-

gongeshop.dk
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Geometriske mønsterblokke klassesæt
172282c 		
		

Kr. 1.148,-

Mønsterblokke er utrolig alsidige til undervisningsbrug. De kan
bruges til antal, mønstre, geometri, mål, brøk og problemløsning.
Et klassesæt indeholder:
1500 plast mønsterbrikker i 6 farver og 6 former
2 sæt aktivitetskort i flere sværhedsgrader
Praktisk opbevaringskasse.

Geometriske
mønsterblokke af træ
172010 		
		

Kr. 194,-

Indhold: 250 stk.
geometriske mønsterblokke, 6 geometriske
former i 6 farver.
1 opbevaringsbøtte

Spinnere
til mønsterblokke
178210 		
		

Geometriske
mønsterblokke
aktivitetskort
172290 		
		

Kr. 104,-

20 stk. dobbeltsidede
aktivitetskort med
opgaver til Mønsterblokke. 21 x 30 cm.

Træplade
med x og y akse

Kr. 48,-

170621 		
		

Sæt á 5 stk.
Støbt slagfast plast.
11,7 cm.

Kr. 198,-

10 stk. Praktisk værktøj
der kan bruges igen og
igen, da overfladen er med
wipe-off.
På den ene side x
og y akser, og på
bagsiden blank.
22,8 x 30,5 cm
Tykkelse 3 mm.

Junior geoland spejlspil
172242 		
		

Kr. 346,-

Geoland spejlsæt stimulerer børnenes fantasi og får dem til at
udforske symmetri og rekleksioner med de kreative designs.
•
•
•
•
•
•
•

Sættet indeholder:
3 vertikale akryl spejle,
1 semicirkular akryl spejl,
ramme med inddeling af grader,
30 mønsterblokke,
50 Geosticks og
64 x 2-sidede aktivitetskort.

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk
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Geoboard med plastsøm

Geoboard indlæg

170020 		
		

170019 		
		

Kr. 28,-

22 x 22 cm. 11 x 11 pinde.
Inkl. Elastikker. Ekskl. indlæg.

Kr. 30,-

Varier dit Geoboard. Med disse indlæg kan du udvide geoboardet. 2 dobbeltsidede kort i plast gør geoboardet større eller
mindre.
5, 7, 9, eller 13 søm.
X og y akse.

Gennemsigtigt spejl
179170 		
		

Simpel digitalvægt

Kr. 20,-

793114 		
		

Spejl med støttefod.
Opdag og forstå geometriske relationer, undersøg reflektioner, kongruenter og plane figurers
egenskaber.

Kr. 176,-

Vejer op til 3000 gram med
1 grams interval.
Inkl. aftagelig skål.
Størrelse: 18 x 22 cm.

Spejling og symmetri kan
indgå i mange sammenhænge - i spil, i symmetriske
figurer eller som symmetriakse
i omgivelserne, i naturen, på kroppen, i bøger og i billeder.
Måler 10 x 15 cm.

Balancevægt Junior

E R H AV E

T I LBU
S•

Kr. 98,-

NGE L

178861 		
		

AG

Vægtloddesæt Gonge

• KUN SÅ

P

PR I S

D

Vægt med gennemsigtige skåle, der hver kan
rumme ½ liter.
Super begyndervægt til de første klassetrin.

SKAR

Kr. 87,-

LÆ

175190 		
		

Dette sæt indeholder 50 stk. 1 gram og 100 stk. 10 gram
lodder.
Sættet er udviklet specielt med henblik på arbejde med
10’er overgang.
Mange børn finder det problematisk at forstå ti’er overgangssystemet.
Med vægtlodderne bliver det meget konkret at arbejde med
emnet.
Brug en vægt og bed børnene finde ud af hvor mange gule
lodder der vejer det samme som et lilla lod.
Lad børnene eksperimentere og stil spørgsmål med stigende sværhedsgrad.
Et super produkt som hjælper med at ”knække” ti’er overgangskoden. Ekskl. vægt (varenr. 175190).

Side 20
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Matematik vægt aktivitetssæt

Mini matematik vægt
175893 		
		

175897 		
		

Kr. 48,-

Kr. 148,-

Ideel til indlæring af tal, sammenhæng af tallene 1 - 10.
Lad et barn sidde på hver side af vægten og stille hinanden
opgaver.
F.eks. sætter det ene barn et lod på 10, nu skal det andet
barn lave 10 med 2 lodder.
Vægten er 36 cm lang og 13 cm høj.

Et super værktøj der viser tallenes relationer.
Vægten gør det sjovt at eksperimentere med sammenhørende tal. Vægten er 36 cm lang og 13 cm høj.
Sættet indeholder: 10 dobbeltsidede aktivitetskort og 20
vægtlodder.

Balancevægt ½ ltr.

Balancevægt 1 ltr.

175201 		
		

175205 		
		

Kr. 96,-

Fremstillet i solidt og vaskbart materiale.
Gennemsigtige skåle for nemmere aflæsning.
Skålene har ”drypnæse” der gør det nemmere at hælde.

Kr. 136,-

Fremstillet i solidt og vaskbart materiale.
Gennemsigtige skåle for nemmere aflæsning.
Skålene har ”drypnæse” der gør det nemmere at hælde.

Målebånd

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk

175220 10 meter

Kr. 78,-

175230 20 meter

Kr. 104,-

175240 30 meter

Kr. 140,-

175250 50 meter
		

Kr. 222,-
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Skumterning blød med ”hud”

Skumterninger med prikker

177152 		
		

716352		
		

Kr. 156,-

6 terninger i forskellige farver.
Alle med sorte prikker.
Størrelse: 7,5 cm.

298,-

Lækker lydløs terning.
200 stk. 17 mm terninger
i spand.

Terninger klassesæt

Terninger ensfarvede

176076 		
		

100002a
		

Kr. 187,-

Klassesæt med terninger i praktisk opbevaringsæske.
Sættet indeholder 56 terninger som bl.a. kan bruges til indlæring af sandsynlighed, brøker og pladsværdi.

Kr. 98,-

Hvide terninger med prikker/øjne. 100 stk. 16 mm

Rainbow sten aktivitetssæt
173206 		
		

Kr. 228,-

Tidlig matematik og konstruktion.
Stenene er utrolig bløde og behagelige
at røre ved. Farver og struktur appellerer
meget til børn.
Aktivitetssættet indeholder:
•
48 sten i 4 størrelser og 6 farver.
•
12 dobbeltsidede aktivitetskort i A4.

Side 22
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Vinkelmåler
360 grader
1793
05 1 stk.

24 stk.
		

Kr. 10,-

Kr. 196,-

Circle master passer
970010 		
		

Kr. 32,-

Meget holdbar præcisionspasser.
Kan indstilles til alle skriveredskaber, ligesom
større cirkler kan udformes ved hjælp af 2 stk.
passere forbundet med en træpind.

360 graders
vinkelmåler
med
genial drejeko
nstruktion.

Meterhjul med tæller
175691 		
		

Kr. 228,-

Med gummihjul. Højdejusterbart
i 4 forskellige indstillinger.

Teodolit
528642 		
		

Kr. 520,-

Meget solid med højdeindstillelige teleskopben.
Højdeindikator med bevægelig vandret og lodret indstilling
med tydelig afmærkning i grader. Velegnet til skolebrug.
Base vinkelmåler: Ø ca. 30 cm.
Højde: Maks. 125 cm.

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk
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Globus oppustelig

Pusle globus

712438		
		

717735 		
		

Kr. 268,-

At lære geografi har aldrig været nemmere eller sjovere!
Hvert kontinent er flytbart men passer kun et sted, så der er
en slags selvkontrol.

Fra 5 - 8 år.
Write on/wipe off
overflade.
Inkl. reparationskit.
Ca. 68,50 cm.

Kontinenterne har
sjove dyr og berømte vartegn.
Globen måler 20
cm i diameter.
Fra 3 år.

El konstruktionssæt
529211 		
		

Power timers

Kr. 310,-

Lav over 350 eksperimenter med dette ”knap” sammen
kredsløb, indeholder 42 dele.
Knap delene sammen for at bygge et af mange forskellige
kredsløb, lær samtidig om elektronik
mens du har det sjovt.

792079 		
		

Elevure (6 stk.)

175822 		
		

175818 		
		

Kr. 98,-

Synkroniserede visere, som drejes, enten
bagpå eller foran.
Viser både minutter og timer.
Højde 30 cm. Fritstående.

Kr. 60,-

Handy timere med digitalt display (53 x 25 mm).
Tæller op til eller ned fra 99 minutter og 59 sekunder.
Bippende alarm når den satte tid er nået.
Virker med batteri og solcelle.

Undervisningsur 24 timer

Side 24

Kr. 296,-

Kr. 148,-

Synkroniserede visere, som drejes enten
bagpå eller foran.
Viser både minutter og timer (24 timer)
Højde 10,5 cm, Fritstående.

gongeshop.dk
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Time Timer stor

Time Timer medium

885001 		
		

885008 		
		

Kr. 498,-

Kr. 376,-

Fritstående eller væghængt. Med indbygget lyd.
Designet til klasseværelset
og gruppearbejde.
Time Timer visualiserer
tiden og gør det meget
nemmere for børn m.h.t.
tidsfornemmelse. Perfekt
til børn med specielle
behov.
Mål: 30 x 30 cm.

God til både individuelle
og gruppeøvelser.
Bordmodel med indbygget
lyd (der kommer et lille bip,
når tiden er gået).
Time Timer visualiserer
tiden, og gør det meget
nemmere for børn m.h.t.
tidsfornemmelse. Perfekt
til børn med specielle
behov.
Mål: 18 x 18 cm.

Time Timer MOD

Time Timer PLUS

885026 		
		

885025 		
		

Kr. 348,-

Kr. 357,-

Den senest ankomne i
Time timer familien.
MOD modellen har en
aftagelig beskyttelseskasse. MOD med den
velkendte røde urskive,
kan indstilles fra 0-60
minutter.Urskiven er
beskyttet af en klar
linse.Med den kompakte størrelse er den
specielt velegnet til
rejser, skole, hjemme,
i institutionen og på
arbejde. 9 x 9 cm.

Time timer PLUS beskytter
den røde skive under en
klar linse.
Justerbart lydsignal og et
lukket batterirum. Tiden
indstilles nemt på midten
af urskiven. De store cifre
og håndtaget gør det nemt
at bruge for alle.
Sort, 14 x 18 cm. 1 stk. AAA
batteri (ikke inkl.)

Time Timer PLUS 20 Min.

Time Timer PLUS 120 Min.

885033 		
		

885034 		
		

Kr. 357,-

Time timer PLUS beskytter den
lyseblå skive under en klar
linse.
Justerbart lydsignal og et
lukket batterirum. Tiden
indstilles nemt på midten
af urskiven.
De store cifre og håndtaget gør det nemt at bruge
for alle.
Hvid, 14 x 18 cm. 1 stk. AAA
batteri (ikke inkl.)

Alle priser er ekskl. moms

Kr. 357,-

Time timer PLUS beskytter den lilla skive under en
klar linse.
Justerbart lydsignal og et
lukket batterirum.Tiden
indstilles nemt på midten
af urskiven.
De store cifre og håndtaget gør det nemt at bruge
for alle.
Hvid, 14 x 18 cm. 1 stk. AAA
batteri (ikke inkl.)

gongeshop.dk
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Byg en krop
721444 		
		

Hvad hjælper
Kr. 220,-

Dette mønster og terningespil træner den visuelle opfattelse i forbindelse med kropsbevidsthed, anerkendelse og
motorisk reaktion af kropsstillinger og bevægelser, rum-positionelle forhold og højre-venstre opgaver. På samme tid,
stimuleres der til at tale for at fremme sproget, kommunikation, koncentration og opmærksomheden.
Indeholder følgende: Vejledning A4, 24 kopi skabeloner, 152
kropsdele i karton, 1 opbevaringspose.
5-9 år, ergoterapi, taleterapi, børnehave, børnehaveklasse,
første skoleår.

Gør det rigtige
712121 		
		

Kr. 220,-

Overraskende og uventede situationer er en del af hverdagen for børn. Med scenarierne på situationskortene og
hjælpen på hjælperkortene oplever børnene, at de kan finde
deres egne løsninger til løsning af overraskende situationer
gennem deres egne refleksioner. Ud over logisk tænkning er
kreativitet og fantasi også nødvendig. Indhold: 72 farvede
billedkort, 9 x 9 cm: 20 situationskort, 50 hjælperkort med
mennesker, dyr og ting, 2 jokerkort og vejledning.

Sten med følelse
Kr. 220,-

321021 		
		

Børn har ofte svært ved at overholde de mange, for det
meste uskrevne sociale regler. De små dagligdagshistorier
i denne billedbox introducerer børnene til sociale regler
og gøre det lettere at håndtere dem. I hver selvstændig
sekvens er der 5 kort, der præsenterer situationen i forhold
til den samfundsmæssige ønskelige adfærd. Der er altid tre
scener, der viser socialt uønsket adfærd i den pågældende
sammenhæng. Scenerne tjener som en mulighed for diskussion og fortælling. De er også velegnede som diskussion af
en tilsvarende skolebegivenhed. Indhold: 72 kort, 9 x 9 cm.

Side 26

712122 		
		

Kr. 248,-

Disse smukt lavede sten er indgraverede med 12 almindelige følelser: Glad, ked af det, gal, bange, bekymret, overrasket, forvirret, keder sig, rolig, stolt, generet og flov.
Stenene måler 4,5 cm. Gode til at få en snak om følelser,
behagelige at røre ved. Vejledning medfølger.

gongeshop.dk
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Terning med lomme 16 cm.

Arbejdskort til terning med lomme

526901 		
		

526619 		
		

Kr. 96,-

Skab din egen terning, indsæt kort i lommerne efter din fri
fantasi.
Skab matematik, sprog og motorik lege!

Kr. 164,-

Sæt med 41 kort.
35 med tryk på begge sider i sort og hvid samt 6 farvede
kort.
Emner:
•
tal på forskellige måder
•
følelser
•
rumlig opmærksomhed
•
tælleøvelser
•
geometriske former
•
dyr
•
kropsdele
•
dagligdagsting

t 526619
526901
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Kend følelserne

Forstå følelser

194087 		
		

792402 		
		

Kr. 596,-

Spillet sænker barriererne så det bliver nemmere at tale om
følelser.Børnene lærer at udtrykke egne følelser, de lærer at
være åbne for andres følelser og at respektere dem.Ligeledes lærer børnene at give og modtage komplimenter. Indeholder: 1 spilleplade 37 x 37 cm, 1 spillebrik, 36 små kort med
følelser, 4 små komplimentskort, 4 store kort med følelser
og 1 stort komplimentskort.

Alle priser er ekskl. moms
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Kr. 298,-

Dette intuitive sæt er lavet med det formål at lære børn at
kommunikere mere effektivt med andre.
Børnene kan diskutere, observere og bedre forstå egne og
andres følelser.
Sættet indeholder 13 gennemsigtige ansigter, med stregtegninger, der illustrerer forskellige følelser.
Kan lægges på et Lyspanel, bord eller sættes på vinduet.
Indeholder også 3 ansigter til at skrive på (wipe-off), 3 ansigter uden stregtegning og 3 spejle formet som ansigter.

gongeshop.dk
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Hvor er den?
240522 		
		

Kr. 360,-

2 spil i ét. Kan spilles på to forskellige niveauer
•
modsætninger og
•
rumlig orientering.
I hvert spil har alle børn en plade med 6 billeder, hvor 2 dyr er afbilledet i forskellige positioner ved et hus.
Læreren placerer figurerne/dyrene forskellige steder omkring huset.
Eleven kontrollerer sit kort
Hvis der er match på placeringerne lægges en jeton på billedet.
Her udvikles begreber som over/under, inde/ude, foran/bagved,
venstre/højre, oppe/nede osv.
Indhold:
•
1 stk. hus
•
4 stk. dyrefigurer (hund, kat, egern og kanin)
•
25 stk. laminerede kort
•
150 stk. jetoner
Fra 3 år, 1-15 spillere.

Tale om ”følelser”
Kr. 198,-

D • KUN

Kr. 198,-

Sprog og ord opbyggende materiale.
Sættet indeholder 30 fotokort i A5 størrelse samt 1 CD med
lyde og fotos til udprintning.
Materialet kan bruges på en række forskellige måder, der
passer til barnet og behovet.
Rigtig godt materiale til fonologisk opmærksomhed og lytte
egenskaber.
Udførlig vejledning
medfølger.

BU

D • KUN

LÆNG

AV

SÅ

LÆNG

L AG E R H

E

AV

320358 		
		

ES • TIL

BU

SÅ

ES • TIL

Sprog og ord opbyggende materiale.
Sættet indeholder 30 fotokort i A5 størrelse samt 1
CD med lyde og fotos til udprintning.
Materialet kan bruges på en række forskellige måder,
der passer til barnet og behovet.
Rigtig godt materiale til fonologisk opmærksomhed
og lytte egenskaber.
Udførlig vejledning
medfølger.

Tale om ”ting vi gør”

E

320357 		
		

L AG E R H

Historie terninger
Tale om ”ting i hjemmet”
320356 		
		

Kr. 198,-

BU

D • KUN

E

L AG E R H
Side 28

LÆNG

AV

SÅ

ES • TIL

Sprog og ord opbyggende materiale.
Sættet indeholder 30 fotokort i A5 størrelse samt 1 CD
med lyde og fotos til udprintning.
Materialet kan bruges på en række forskellige måder,
der passer til barnet og behovet.
Rigtig godt materiale til fonologisk opmærksomhed
og lytte egenskaber.
Udførlig vejledning
medfølger.

240770 		
		

Kr. 298,-

10 bløde gummi
terninger til udvikling
af sproget og sprogstruktur.
Børnene lærer at
sekvensere historier
og at lytte aktivt.
Kast terningerne og giv fantasien frit spil, og skab historier om:
personer, dyr, genstande og handlinger.
Brug så mange terninger, som du mener, at barnet kan håndtere.
Mængden af terninger kan derefter øges gradvist.
Terningerne leveres med selvklæbende stickers
så man selv kan
sammensætte
hvad der skal
arbejdes med.
gongeshop.dk
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Det er svært at lære at læse!
Mange faktorer spiller sammen, når børn lærer at læse. Individuelt fra barn til barn går puslespillet op gennem træning
og leg med genkendelse af bogstavsymbolet, bogstavets
lyd, bogstavets placering i ordet, lydens sammenspil, ordbilleder, - vi kan blive ved!

Nemme ord er en oplagt mulghed for det nysgerrige barn,
der har lyst til at lære at læse. Udstyret med fine illustrationer guides barnet gennem ordbilleder, former og symboler
til helheder. Enkelt og pædagogisk velfunderet.
F.eks. Hvilket forbogstav - hvilken vokal - tamme dyr - ord- og
billedmatch - leg med ord - vilde dyr.

Nemme ord tager udgangspunkt i enkle genkendelige dagligdagsbegreber, som børn er fortrolige med. Gennem leg
med bogstaver, lyd og billede styrker vi barnets selvtillid.

Øvelsesæsken bruges
til alle hæfterne
(varenr. 215100).

Øvelsesæske
215100		
		

Kr. 112,-

Nemme ord øvelseshæfter
216120 Tamme og vilde dyr

Kr. 56,-

216121 Krop og tøj 		

Kr. 56,-

216122 Land og strand 		

Kr. 56,-

216123 Hus og have 		

Kr. 56,-

216124 Sport og fritid 		

Kr. 56,-

216125 Hverdag og fest 		
Kr. 56,			

Leg med bogstaver 1 + 2 + 3-hæfterne er udarbejdet til børn
i 0’ klasse.
Leg med bogstaver tager udgangspunkt i den første kendskab til bogstaver og læsning.
Eks. Find det der er forskelligt - Store/små bogstaver (minuskler/majuskler) - Negativ - Hvem har først 2 - Begyndelsesbogstav - Ord/billede
- Rimpar - Rebus - Lydrette ord

Leg med bogstaver

Alle priser er ekskl. moms

216110 Hæfte 1

Kr. 56,-

216111 Hæfte 2

Kr. 56,-

216112 Hæfte 3
		

Kr. 56,-

gongeshop.dk
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Ærteposer med bogstaver

Alfabetbanko

171082 		
		

107100 		
		

Kr. 298,-

Rød/blå, vokaler røde og konsonanter blå.
29 stk. 10x10 cm.

Kr. 248,-

TIL

BUD

•

ER

N SÅ L

H AV E S

KU

Æ

•

Alfabet banko spilles på samme måde som et tal-banko blot
med den forskel, at man individuelt vælger mellem enten de
store eller de små bogstaver.
Som klassesæt i indskolingen.
Antal spillere: Fra 2 til 29 (28 elever + opråber).

NG

E L AG
Bogstav/alfabet tape
100162 		
		

Kr. 96,-

Praktisk tape til skolebordet.
Hver rulle indeholder alfabetet
med store og små bogstaver
144 gange.
Hver strimmel måler
3,8 cm x 45 cm.

Bogstavtæppe 180 x 115 cm.
780019		
		

Kr. 1.098,-

Start den første bogstavindlæring på gulvet.
Børnene får et større ordforråd og lærer bogstavernes navne og lyde at kende.
Med dette tæppe er der mange muligheder for at lege og
lære om
•
bogstaver
•
ord
•
konsonanter
•
vokaler
•
stavelser
•
og meget mere
De ”STORE” og de ”små” bogstaver er illustreret i samme felt
(lidt forskudt for hinanden) med henholdsvis røde vokaler
blå konsonanter

Side 30

Bogstav tæppefliser
780020 		
		

Kr. 1.098,-

Sæt bestående af 30 stk. tæppefliser 30 x 30 cm., som er
identiske med felterne på vort bogstavtæppe nr. 780019.
Start den første bogstavindlæring på gulvet.
Børnene får et større ordforråd og lærer bogstavernes navne og lyde at kende.
Med disse tæppefliser bliver der mange muligheder for at
lege og lære om
•
bogstaver
•
ord
•
konsonanter
•
vokaler
•
stavelser
•
og meget mere
De ”STORE” og de ”små” bogstaver er illustreret i samme felt
(lidt forskudt for hinanden) med henholdsvis røde vokaler
blå konsonanter

gongeshop.dk

Alle priser er ekskl. moms
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• KUN SÅ

De drilske dyr (2 til 18 spillere fra 4 år og opefter)
er et perfekt lydlotto-spil, der træner barnets
fonologiske bevidsthed, dvs. opmærksomheden
omkring sproglyde, som er vigtig for læse-/staveindlæringen.
Spillet har en stor variationsmulighed både vedrørende sværhedsgrad og deltagerantal, idet 18 børn
parvis kan øve en proces.
Spillet er således fleksibelt, giver gode muligheder
for undervisningsdifferentiering og kan blandt
andet anvendes som en hurtig bonusopgave.

T I LBU
S•

NGE L

Kr. 298,-

D

103040 		
		

LÆ

De drilske dyr

Røveren Ranunkel
101080 		
		

Kr. 298,-

Fra 4 1/2 år og opefter.
2 - 4 spillere.
Taleundervisning behøver ikke være kedelig. Røveren Ranunkel er
et motiverende, sjovt og underholdende brætspil for børn, som har
brug for at træne eller stifte bekendtskab med R-lyden.
Hvem vil ikke være politibetjent for en dag?
Røveren Ranunkels røversæk er fundet og politiet undersøger udbyttet i sækken. Hvad har Ranunkel røvet? Spillet er fuld af overraskelser.
Politiet finder nemlig hele tiden nye spor og modtager hemmelige
beskeder. Man skal holde øjne og ører åbne. Hvis man er god til at
sige R-ord (og dermed kan konfiskere udbyttet) og samtidig er i god
fysisk form, er der stor chance for, at man kan fange Røveren Ranunkel i Røverskoven.

NGE L

T I LBU
S•

• KUN SÅ

LÆ

AG

D

E R H AV E

Pakken indeholder udover det underholdende spil Røveren Ranunkel, en udførlig vejledning til tale-/hørelærere, lærere, pædagoger
og forældre om indlæring af R-lyden samt talrige ideer til spil med
blandt andet lytteøvelser og træning af lyden på forskellige sprogniveauer.
Af forfatter: Dagmar Maria Thomsen

Oscars tunge driller
101050 		
		

Kr. 298,-

Sprogterapeutisk terningespill.
2-4 spillere.
Komplet sprogprogram med fokus på
mundmotorik, artikulationstræning og
fonetisk opmærksomhed.

NGE L

Pakken indeholder udførlig vejledning
til logopæder om de hyppigste udtale-vanskeligheder, billedbog, terningspil med 90 kort og praktiske materialer.
Dette unikke sprogprogram henvender
sig særligt til børn med udtalevanskeligheder, men er også velegnet til tosprogede børn samt sprogstimulering
af børn i indskolingsfasen.
Forfatter: Dagmar Maria Thomsen

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk
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101070 		
		

R H AV
E

Find isen

Kr. 398,-

E
G
A

Isspillet er et materiale til sprogstimulering med børn.
Spillet kan bruges af alle voksne, der gerne vil hjælpe børnene til at
udvikle deres sprog på en sjov og legende måde.
Det kan f.eks. være forældre, pædagoger, lærere eller logopæder.
Spillet indeholder kort til udtale og ordforråd, i alt 180 kort, inddelt
i kategorier.
Kortene til ordforråd henvender sig primært til førskolebørn, eller
til børn med et tilsvarende sprogligt niveau.
Udtalekortene kan bruges af børn i alle aldre.
Opbevares i kasse 46 x 32 x 5 cm
Ordkort til ordforråd:
•
kroppen,
•
tøj og fodtøj,
•
mad og drikke,
•
børnehaven og
•
dyr
Ordkort til lyde: R, S, F, K, G

NGE L

Side 32
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Danmarks billigste faldskærme

NM

TE

ARK
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Opfordrer til gruppelege uden indbyrdes
konkurrence.
Fremragende til træning af motorik, kan
bruges både inden- og udendørs.

Faldskærm
523217 Ø 180 cm. 12 håndtag

Kr. 198,-

523196 Ø 360 cm. 12 håndtag

Kr. 340,-

523197 Ø 610 cm. 16 håndtag
Kr. 748,			

DA

Solsikke faldskærm Ø 350 cm.
523994 		
		

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk

Kr. 398,-
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Badminton skolesæt
525478 		
		

Kr. 648,-

Indhold: 12 stål ketcher (125 gram), 12
nylonbolde.
Ideelt sæt for juniorer og begyndere.

Udendørs bordtennis sæt
520314 		
		

Kr. 398,-

Det perfekte sæt til skolegården. Sættet indeholder 5 bat og 10
bolde.
Leveres i praktisk opbevaringsplastkasse.

Bordtennisbolde
523084 		
		

Kr. 298,-

144 stk. hvide bordtennisbolde.

Bordtennis bat ”Flash” 10 stk.
524437 		
		

Kr. 398,-

Et godt bat til begyndere. Et bat med god overfladekontrol.
Rød på den ene side og sort på den anden.

Side 34
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Soft bowling
526238 		
		

Kr. 840,-

Et fantastisk lækkert sæt,
som kan bruges til træning
inden man begiver sig ud
på en rigtig bowling bane.
Det hele er produceret i en
blød ”gummiskum”, som
ikke larmer. Kan bruges
både udendørs og indendørs.
Sættet består af: 10 kegler,
2 kugler med fingerhuller.

Flyvende ufo
526279 		
		

Dåsespil
Kr. 398,-

526220 		
		

Kr. 398,-

Sæt stængerne op og prøv at vælte dem med ufoerne.
Tæl point efter hvor mange du kan vælte.
Indhold: 6 stænger, 2 ufoer.

Hvem kender ikke dåsespillet?
Her i en udgave af blødt
materiale, der ikke larmer!
Indeholder: 10 dåser - 10
cm høje, 6 bolde Ø8 cm.
Leveres i assorterede
farver.

Kast og grib (6 stk.)

Ankelhop (6 stk.)

173061 		
		

173062 		
		

Kr. 108,-

En gammel klassiker har fået come back.
Super sjovt og fantastisk til øje-hånd koordination.

Alle priser er ekskl. moms

Kr. 108,-

En gammel klassiker i flotte farver.
Konkurrer om hvem, der kan lave flest hop uden at gå i stå.

gongeshop.dk
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Kegler med tal
523507 		
		

Kr. 298,-

11 kegler med tal fra 0 - 10
Højde: 23 cm.

Kegler
172510 		
		

Kr. 198,-

10 stk. farverige trafikkegler i 5 forskellige farver.
Vand- og smudsafvisende.
Højde: 22 cm.

Ærteposer med tal

Kæmpe tallinje til 20

171070 		
		

176945 		
		

Kr. 109,-

Sæt med 10 stk. i 5 flotte farver.
Tallene fra 1 - 10.
Lær tallene på en sjov måde og udvikl de motoriske
færdigheder.
Mål: 10 x 10 cm.

Side 36

Kr. 396,-

Ideel aktivitet for børnene!
Hop på tallinje og blive
fortrolig med talrækken til
20, talsekvenser og basis
tælleøvelser. Lavet i kraftig vinyl. Mål: 500 x 30 cm.

gongeshop.dk
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Bingo maskine
197331 		
		

Kr. 1.298,-

Perfekt til klassens time eller matematik undervisningen, det er bare sjovt! Inkl. 90 nummererede
kugler samt kontrolplade. 35 x 35 cm og 32 cm høj.
Kuglerne er 20 mm i diameter.
Kontrolplade 30 x 30 cm

Kontrolplade
197349 		
		

Kr. 98,-

Ekstra kontrolplade til
Bingo maskine.

Bingo plade
plast med sliders
Bingo blokke
198923 		
		

Kr. 298,-

Bingo kort.
6000 sider
i blokken.

197287 		
		

Kr. 98,-

Bingo pladerne er lavet i
stærk plast med ”sliders”
der gør dem nemme at
bruge. Hver bingoplade
har 24 letlæselige tal der
går fra 1 - 75.
Mål: 21 x 17 cm

Matematik målskiver
794501 		
		

Kr. 156,-

3 store målskiver der viser tallene 10 - 100,
0 - 10 og 0 - 20. 9 velcro bolde.
Træner addition, subtraktion og division.
Træner også øje-hånd koordination.
Mål: 450 mm i diameter.

Alle priser er ekskl. moms
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Tallinje aktivitetssæt

På opdagelse i tallene

780013 		
		

780012 		
		

Kr. 698,-

Stocs

S Å L ÆN

GE

HA

UD • K
LB

UN

VES • T
I

Komplet sæt til indlæring af tal og grundlæggende matematik.
Sættet indeholder:
•
1 stk. tallinje-orme-pusletæppe, 95 x 24 cm.
•
1 stk. tallinje-slange-pusletæppe
•
6 stk. tallinjer 1-10
•
6 stk. tallinjer 1-20
•
Gennemsigtige jetoner.
•
3 stk. flotte tallinje væg-friser
•
Opbevaringskasse med låg.
Alle puslebrikker og tallinjer er af 100% polyester og harskridsikker bagside.

230125 		
		

Førpris
1

Kr. 1.298,-

Komplet sæt til indlæring af tal og grundlæggende matematik.
Sættet indeholder:
•
24 stk. fliser med tallene 1-24
•
24 stk. tællefliser med figurer/dyr 1-24
•
30 stk. jumbo tal
•
1 sæt tælle-plastdyr
•
4 stk. blanke fliser
•
Opbevaringskasse med låg.
Alle fliser er af 100% polyester og med skridsikker bagside.

.498,-

Kr. 498,-

Med STOCS kan du bygge, hvad du vil!
- et hus, et tårn, en båd eller et uhyre .
Det eneste, du skal gøre, er at binde knuder.
Det ligner reb, men det er ”magiske reb”.

Brug STOCS i matematik-undervisningen.
Lær om former og figurer, byg en tetraede,
oktaede eller en dodekaede.
Mulighederne er uendelige.

STOCS består af fiber-stokke, dækket af reb og
med fleksible ender, så der kan bindes knuder i
begge ender.

Børn fra 6 år kan bygge med STOCS, men du får
nok svært ved at holde de voksne væk! Det er
bare så sjovt.
STOCS kan vaskes (i hånden), evt. i et badekar.

L AGE R

Du kan bygge selv eller endnu bedre, bygge
sammen med dine venner.
Lær at arbejde i et team.
Eksperimenter jer frem eller læg en plan.
Leg arkitekt eller konstruktør.

Side 38
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Robot musen aktivitetssæt

HA

L AGE R

Byg mange forskellige labyrinter på de
medfølgende plader og tunneler.
Colby lyser op, laver lyde og har 2
hastigheder.
Fra 5 år.

UD • K
S Å L ÆN

Brug de medfølgende kodekort så du
kan hjælpe Colby til at finde osten.
Fantastisk første intro til programmering af en simpel robot.

LB

UN

Byg din labyrint og programmer musen
Colby så han kan finde osten.

VES • T
I

Kr. 498,-

GE

712831 		
		

Talende klemmer
333326 		
		

Kr. 498,-

Sæt med 6 farvefulde talende klemmer.
Indtal en besked på op til 10 sekunder.
Knappen sættes let til optage-tilstand, derefter sættes den til ”play” og beskeden kan aflyttes når man
rører ved klemmen.
Klemmen har en magnet på bagsiden så den kan
sidde på metalflader.
Sæt tegninger på klemmen og indtal en besked, opgave eller noget helt andet.
Tilbud, kun så længe som lager haves !!

Udendørs pladsværdi tællere
332674 		
		

Kr. 698,-

Tag undervisningen udenfor med disse skiver i EVA skum.
Taktilt og visuelt er de super til at lære pladsværdi i større
skala.
Lav op til 4-cifrede tal med de 80 skiver.
19 cm i diameter.

Alle priser er ekskl. moms

gongeshop.dk
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Magnetisk standertavle

Magnettavle A4

527052 		
		

170561 		
		

Kr. 298,-

Kr. 48,-

Stor magnetisk stander. Begge sider er magnetiske.
Den ene side er med linjer og den anden side er blank.
Kan foldes sammen for nem opbevaring.
Mål: 46 x 37,5 cm.

En praktisk magnet/whiteboard tavle i en rigtig god kvalitet.
A4 størrelse.

Magnetbogstaver store/majuskel

Magnetbogstaver små/minuskel

812001 		
		

812000 		
		

Kr. 196,-

114 stk. bogstaver.
Røde vokaler og blå konsonanter.
Højde: Ca. 5 cm
Antal:
9 stk.: a e i o u
6 stk.: v
3 stk.: b c d f g h j k l m
		 n p q r s t x y z
2 stk.: æ ø å

Kr. 196,-

114 stk. bogstaver.
Røde vokaler og blå konsonanter.
Højde: Ca. 5 cm
Antal:
9 stk.: a e i o u
6 stk.: v
3 stk.: b c d f g h j k l m
		 n p q r s t x y z
2 stk.: æ ø å

Whiteboard 60 x 90 cm.
Kr. 298,-

UD • K

HA

L AGE R
Side 40
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Magnetisk. Alu-ramme. Write-on/wipeoff overflade. Mål: 60 x 90 cm.

GE

170540 		
		

gongeshop.dk
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29 sten med små bogstaver

29 sten med store bogstaver

321000 		
		

321009 		
		

Kr. 148,-

Lækre taktile sten med store bogstaver.
Vokaler røde og konsonanter blå.
Lær alfabetet og lav små bogstavlege.
Vejledning medfølger.
Inkl. Æ, Ø, Å.

I

UD • K

L AGE R

L AGE R

S Å L ÆN

VES • T
I

UD • K

HA

LB

UN

L AGE R

UN
S Å L ÆN

GE

VES • T
I

Lækre taktile sten med tal og regnetegn.
Lav små regneopgaver og lær tallene.
Spanden indeholder 50 sten.

UD • K

HA

Kr. 198,-

GE

321011 		
		

Kr. 198,-

Lækre taktile sten med bogstaver, hvor vokalerne er røde og
konsonanterne blå.
Sættet indeholder 50 sten i størrelsen ca. 4,5 cm.
Super brugbare til indlæring af bogstaver, sortering og
undersøgelse.
Vejledning medfølger. Inkl. Æ, Ø, Å.

LB

GE

Sten med tal

Sten med bogstaver stavesæt
321002 		
		

L ÆN

HA

SÅ

VES • T

LB

UN

S Å L ÆN

HA

UD • K

GE

LB

UN

VES • T
I

Lækre taktile sten med små bogstaver.
Vokaler røde og konsonanter blå.
Lær alfabetet og lav små bogstavlege.
Vejledning medfølger.
Inkl. æ, ø, å.

Kr. 148,-

L AGE R

Alle priser er ekskl. moms
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Hvad tid på dagen
527289 		
		

Kr. 598,-

Med denne magnetiske dagskalender kan børnene nemmere
overskue og forstå de forskellige tider i løbet af dagen.
Hvornår spiser du morgenmad ? Og hvornår skal du i skole ?
Hvor stort er tidsrummet imellem de ting du skal i løbet af
dagen.
En rigtig fin kalender der udvikler tidsforståelsen.
Indhold:
•
1 magnetisk kalender 71 x 71 cm.
•
1 sæt magnetiske visere.
•
26 magnetiske kort 8 x 8 cm.
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UD • K

UN

L AGE R

Kan bruges som inspiration til utallige aktiviteter, f.eks. at
danse i cirkler, gå på tå inde i ringene, balancere med ringene på hovedet, jonglere ringene omkring arme og ben, kaste
ringene til hinanden, hoppe med ringene rundt om benene,
bygge figurer, - der er ubegrænsede kombinationsmuligheder. Ringene kan bruges til spontane såvel som strukturerede aktiviteter i rytmik og gymnastik. Velegnede til individuelle og sociale aktiviteter.

LB

NGE L

Nye aktivitets ringe i klare farver, de er velegnede
til børn i alle aldre - og til voksne.

P

LÆ

Kr. 248,-

• KUN SÅ

152191 24 stk
		

D

turfag • Beskæftigelsesmaterialer • Opbevaringsæsker og udstillingsplancher
T I LBU
S•
Aktivitetsringe
PR I S

Er fremstillet af blødt, syntetisk gummi.
Seks forskellige farver.
24 stk.

Kryds og bolle
524208 		
		

Kr. 368,-

En kæmpe version af det klassiske spil.
Indhold: 1 spillefelt 1 x 1 m, 10 spillebrikker,
5 blå og 5 røde. Ø 23 cm.

Alle priser er ekskl. moms
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Mobile opbevaringsreoler
Disse reoler er meget fleksible, kan stables når de ikke bruges.
Solide og slagfaste og leveres med hjul. Vælg selv dine farver !

1. Reol med 4 store skuffer

2. Reol med 8 små skuffer

3. Reol med 6 små skuffer

520000 		
		

520001 		
		

520003 		
		

Kr. 498,-

Mål: (H x B x D) 86 x 30 x 38 cm.

Kr. 798,-

Mål: (H x B x D) 86 x 30 x 38 cm.

Kr. 598,-

Mål: (H x B x D) 66 x 30 x 38 cm.

OBS: husk venligst at bestille ønskede
farver på skuffer.
Varenummer + farvekode.

4. Reol med 2 små og
2 store skuffer
520004 		
		

Kr. 598,-

5. Reol med 3 store skuffer
520002 		
		

Gul 		

0001

Rød 		

0002

Grøn 		

0003

Blå 		

0004

Transparent

0005

Multifarver
		

0006

Mål på skuffer:
Små skuffer:
(H x B x D): 8 x 24,5 x 35 cm.

Kr. 498,-

Mål: (H x B x D) 66 x 30 x 38 cm.

Store skuffer:
(H x B x D): 17,5 x 24,5 x 35 cm.

Mål: (H x B x D) 66 x 30 x 38 cm.
Side 44
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1. Reol med 18 små skuffer

2. Reol med 9 store skuffer

3. Reol med 24 små skuffer

520016 		
		

520015 		
		

520008 		
		

Kr. 1.398,-

Mål: (H x B x D) 66 x 90 x 38 cm.

Kr. 1.298,-

Kr. 1.998,-

Mål: (H x B x D) 66 x 90 x 38 cm.

Mål: (H x B x D) 86 x 120 x 38 cm.

4. Reol med 12 store skuffer

5. Reol med 24 små skuffer

6. Reol med 12 store skuffer

520007 		
		

520010 		

520013 		
		

Kr. 1.598,-

Mål: (H x B x D) 86 x 120 x 38 cm.

Kr. 1.998,-

Mål: (H x B x D) 86 x 90 x 38 cm.

7. Reol med 32 små skuffer

8. Reol med 16 store skuffer

520011 		
		

520014 		

Kr. 2.898,-

Mål: (H x B x D) 86 x 120 x 38 cm.

Alle priser er ekskl. moms

Kr. 1.598,-

Mål: (H x B x D) 86 x 90 x 38 cm.

Kr. 2.198,-

Mål: (H x B x D) 86 x 120 x 38 cm.
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Begyndermatematik • Leg og bevægelse • Sprog- og inklusionsmaterialer • Na

TLS Soundmaker
521830 		
		

Kr. 6.995,-

Denne lydbombe er velegnet til større rum eller små haller.
USB optager.
Optag lyd direkte fra mikrofon eller cd til USB stik eller afspil
direkte fra USB stik eller Bluetooth.
Tekniske data:
•
60 Watt
•
Højtaler med 2-vejs system, diskant/bas højtaler.
•
Input/output: 6,3 mm jack stik til mikrofon med individuel volume kontrol (playback funktion).
•
1 adgang for eksterne enheder (keyboard, stereo system, PC lydkort), 6,3 mm Jack stik til
•
Hovedtelefoner, 1 USB.
•
CD afspiller: med infrarød fjernbetjening, CD, -R, -RW,
MP3.
•
Dimensioner: Højde 42 cm, bredde 33 cm, længde 25 cm.
•
Vægt: 11,6 kg.

TLS M200
526272 		
		

Kr. 12.998,-

Opladelig mobillydsenhed, der passer til f.eks. skolegårde,
gymnasier, sport træningsrum eller haller.
Da M200 er opladelig er det ikke nødvendigt med en stikkontakt hvor I vil have lyd.
Aflåseligt rum til opbevaring af Ipads og telefoner.
USB og AUX- IN
USB porten sikrer at din telefon eller Ipad altid er opladet.
Smart afspilning med Bluetooth fra din telefon eller Ipad.
Indbygget trolley for nem transport. Indbygget batteri indikator så man nemt kan se hvor meget strøm der er tilbage.
Op til 4 timer afspilning på en opladning.
Tekniske data:
•
120 Watt
•
Højtaler med 2-vejs system, woofer og tweeter.
•
Input/output: 2 x 6,3 mm jack stik til mikrofoner, 1 x 3,5
mm jack stik AUX-IN, Bluetooth interface,
•
1 x indgang til eksterne enheder som f.eks. keyboard, PC
lydkort. 1 x indgang til hovedtelefoner.
•
1 x USB lader til smarphones ect.
•
Dimensioner: Højde 58 cm, bredde 33 cm, dybde 29 cm.
•
Vægt 16,4 kg.
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turfag • Beskæftigelsesmaterialer • Opbevaringsæsker og udstillingsplancher

Udstillingsplancher leveres i pakker med 4 stk., i
alt 38 kvm væg.

Brug klemmer
til at sætte
plancherne
sammen til
en trekantet
søjle:

TIP
Klemmerne kan evt
suppleres med et par
stykker gaffatape for at
holde søjlerne sammen.

Sæt tre eller fire søjler ved siden af hinanden
og du har mulighed for lynhurtig skift til tre
forskellige scener ved at dreje søjlerne.

Udstillingsplancher
760000 		
		

Kr. 898,-

Udstillingsplancher
•
til præsentation af projektarbejder
•
til udstilling af kreationer
•
til scenen
•
til kunstværker
Udstillingsplancherne er til klasselokalet, scenen,
forsamlingshuset og institutionen.
Til alle steder hvor der udstilles og skabes scenerum: hurtigt fra bypladsen til skoven med dekorerede plancher. De kan bruges igen.
Udstillingsplancher er foldet som en tre-sidet
søjle udgør de en flot baggrund for kunstneriske
frembringelser.
Udstillingsplancher er hvide på begge sider, lavet
af 7 mm tykt og dobbelt bølgepap.
Højden er 190 cm og bredden er 252 cm.
De er tre-fløjede og hver fløj er 84 cm bred.
Udstillingsplancher leveres i pakker med 4 stk., i
alt 38 kvm. væg.

Når udstillingsplancher
er slidt ned kan de evt.
genbruges til møbler.
Plancherne skal blot limes
sammen som var det
krydsfiner og saves ud
efter behov.
Alle priser er ekskl. moms
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Gonge Danmark ApS • Holmagervej 4 • DK-8543 Hornslet
T: +45 86 222 033
gonge@gongedanmark.dk • www.gongedanmark.dk
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