
 Spelregels15 min. 1

Kaart 7 t/m 19: Letters a t/m z
Op deze kaarten maak je, in de volgorde van het alfabet, kennis met de 
verschillende kleine letters en met verschillende woorden. Begin bij elke letter 
met het volgen van de stippellijnen en probeer daarna of je de letter ook 
zelfstandig kunt schrijven. Bij elke letter staat een woord dat met die letter 
begint, met een illustratie erbij. Op de onderste regel kun je het woord oefenen. 
Begin je eerste letter bij het stipje. Als je alle oefeningen hebt gedaan, leg je de 
kaart op de lichtbak en doe je het lampje aan. De achterkant schijnt er doorheen 
en je ziet of je het goed hebt gedaan! 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lichtbak:
De speciaal ontwikkelde lichtbak is ook nog anders te gebruiken:
De lichtbak geeft namelijk de spannende mogelijkheid om een illustratie of tekst 
te kopiëren. Leg een willekeurige illustratie op de lichtbak en leg er een wit 
papier overheen. Doe het lampje van de lichtbak aan; de illustratie schijnt er nu 
doorheen en je kunt de illustratie overtrekken.

Batterijen
De Ik leer schrijven werkt op 3 LR14 batterijen en schakelt automatisch uit als je 
hem sluit. Als de batterijen op zijn, schroef je het paneel aan de onderzijdelos. 
Je doet de drie LR14 (1,5V) batterijen met de pluszijde naar de goede kant in de 
houder. (zie foto pagina 3).  
� Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. 
� Haal oplaadbare batterijen eerst uit het spel alvorens ze op te laden.  
� Laad oplaadbare batterijen alleen onder toezicht van een volwassene op.  
� Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
� Gebruik ook geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. 
� Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type als aanbevolen. 
� Haal de batterijen er gelijk uit als ze op zijn. 
� Let op dat de polen elkaar nooit raken. 
� Batterijen zijn niet bijgesloten.

Batterijen niet bijgesloten

Piles non incluses

3x

Waarschuwing: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 

maanden. Verstikkingsgevaar. Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.

Attention : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car ce produit contient des éléments de 

petites dimensions pouvant être absorbés. Risque d’obstruction. Nous vous conseillons de conserver cet 

emballage pour référence ultérieure.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. 

Schachtel mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren.
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Ik leer schrijven
Oefenen op afwasbare kaarten en controleren op de lichtbak!

Inhoud
� 1 koffertje met speciale lichtbak
� 20 afwasbare, vrolijk geïllustreerde kaarten met oefeningen
� 1 sponsje
� 1 uitwisbare pen

Ik leer Schrijven is een oefenpakket om spelenderwijs te leren schrijven. Door 
het gebruik van afwasbare kaarten en een uitwisbare pen is het steeds opnieuw 
te gebruiken. Het draagbare koffertje is bovendien makkelijk overal mee naar toe 
te nemen!
Ik leer Schrijven biedt uw kind een extra mogelijkheid om alvast te oefenen wat 
het op school moet leren. De volgorde van de kaarten is logisch opgebouwd en 
de kaarten lopen op in moeilijkheidsgraad. De kaarten beginnen met motorische 
oefeningen en eindigen met het schrijven van letters en woordjes. Doordat de 
kaarten afwasbaar zijn kunnen de kinderen steeds weer opnieuw en in hun eigen 
tempo de verschillende bewegingen oefenen, net zolang totdat ze het schrijven 
onder de knie hebben.

Ouders let op!
Deze handleiding is met name bedoeld voor de ouders, aangezien de kinderen 
in het begin enige begeleiding nodig hebben bij het uitzoeken van de kaarten en 
het begrijpen van de opdracht. Leg daarom eerst duidelijk uit wat de bedoeling 
is alvorens aan een kaart te beginnen. Als het kind de opdracht eenmaal begrijpt 
en heeft geoefend, kan het zelfstandig met de kaarten spelen. Zorg dat uw kind 
alleen met die kaarten oefent die aansluiten bij de leeftijd en interesse van uw 
kind. De nummering van de kaarten helpt u daarbij.

Let op! Maak alleen gebruik van de uitwisbare pen die is bijgeleverd. Bij de 
schrijfwijze van de letters is gebruikt gemaakt van een bekende schrijfmethode 
die op veel scholen wordt gebruikt.

Voorbereiding
Schroef het paneel aan de 
onderzijde van het apparaat los en 
plaats drie LR14 1,5V batterijen op 
de daarvoor bestemde plaats. 
(Zie foto.)

Spelen maar...
1. Doe het koffertje open.
2. Kies een kaart uit waarmee je wilt beginnen en leg de kaart op de lichtbak of 

leg hem op tafel als je dat makkelijker vindt.
3. Kijk goed naar wat er gevraagd wordt. Volg met de speciale pen de 

stippellijntjes.
4. Heb je alle oefeningen die op de kaart staan gedaan? Leg de kaart dan goed 

op de lichtbak en doe het licht van de lichtbak aan! Controleer nu of je het 
goed hebt gedaan. Met het speciale sponsje kun je alles weer uitwissen en 
opnieuw beginnen of een nieuwe kaart uitzoeken.

De kaarten
Kaart 1 t/m 5: Voorbereide oefeningen voor het oefenen van de schrijfmotoriek.
Op de kaarten oefen je verschillende schrijfpatronen.

Kaart 6: Hoofdletters A t/m Z.
Op deze kaart maak je kort kennis met alle hoofdletters. Volg de stippellijnen en 
kijk of je het goed hebt gedaan door het lampje aan te doen. Daarna kun je ook 
zonder stippellijnen oefenen op de onderste regel.

Kaart 20: Naamkaart.
Deze laatste kaart is bedoeld om je eigen naam op te schrijven. 
Doe dan het lichtje aan en lees de leuke beloning!

Opbergvak voor de kaarten

Lichtknopje

Sponsje

Lichtbak

Uitwisbare stift
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