
- Kaarten 19 en 20: Op deze kaarten oefent je kind het schrijven van de 
hoofdletters en de kleine letters van het alfabet. Het kind begint elke letter 
bij de rode stip en maakt deze zonder de hulp van de pijlen en de lichtbak zelf 
af.

Op elke kaart staat ook een afbeelding en het bijbehorende woord dat met 
de geoefende letter begint. Dit woord wordt altijd met kleine letters 
geschreven. Het is aan te raden deze oefening pas te maken als het kind de 
meeste letters goed kan schrijven.

 • BATTERIJEN VERVANGEN

De lichtbak werkt met drie 1.5V AA (LR06) batterijen. 
Als de batterijen leeg zijn schroef je het paneel aan de 
onderzijde los om de batterijen te vervangen. Lees 
altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking van de 
nieuwe batterijen.

• Nieuwe batterijen met de pluszijde naar de goede 
kant in de houder doen.
• Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit 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 direct uit zodra ze op zijn.
• Let op dat de polen elkaar nooit raken.
• Batterijen niet bijgesloten.

 • ONDERHOUD

Wanneer de kaarten en/of de lichtbak vies zijn geworden, kunnen deze 
voorzichtig met een schone en licht-vochtige doek worden afgenomen. Gebruik 
niet te veel water, want daarvan gaan de kaarten stuk.

Bewaar de spelregels voor raadpleging in de toekomst.
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Met 'Ik leer schrijven' leren kinderen spelenderwijs letters en woordjes schrijven. 
Alle opdrachten zijn zorgvuldig geselecteerd en sluiten aan bij de lesstof voor 
kinderen van 4 jaar. De lichtbak en het speciale schrijfsysteem zorgen ervoor 
dat kinderen zelfstandig kunnen oefenen. 'Ik leer schrijven' bevat 20 kaarten 
met opdrachten op verschillende niveaus: motorische schrijfvaardigheden 
oefenen, cijfers, kleine letters, hoofdletters en woordjes leren schrijven. Alles 
is netjes op te bergen in de handige koffer.
Met 'Ik leer schrijven' oefen je alvast thuis wat je straks op school leert!

 • INHOUD

- 1 Ik leer koffer met lichtbak
- 20 afwisbare oefenkaarten
- 1 uitwisbare stift met sponsje
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 • VOOR DE OUDERS EN/OF VERZORGERS 

Kinderen hebben in het begin enige begeleiding nodig bij het uitzoeken van de 
kaarten en het begrijpen van de opdrachten. Leg daarom eerst duidelijk uit 
wat de bedoeling is alvorens een kaart klaar te leggen. Als het kind de opdracht 
eenmaal begrijpt en heeft geoefend, kan het zelfstandig met de kaarten spelen. 
Zorg dat het kind alleen met die kaarten oefent die aansluiten bij het niveau 
en de interesse van het kind. De nummering van de kaarten helpt daarbij.

Bij de schrijfwijze van de letters is gebruik gemaakt van een bekende 
schrijfmethode die op veel scholen wordt toegepast.

LET OP: Maak alleen gebruik van de uitwisbare stift die is bijgeleverd. Pas op 
met kleding, meubilair en textiel. De inkt van de stift is niet uitwasbaar.

 • VOORDAT JE BEGINT

Schroef het paneel aan de onderzijde van het apparaat los en plaats 3 nieuwe 
1.5V AA (LR06) batterijen op de daarvoor bestemde plek (zie: ‘BATTERIJEN 
VERVANGEN’). Oplaadbare batterijen kunnen in sommige gevallen worden 
gebruikt, maar het licht van de lichtbak kan hierdoor wat zwak zijn.

 • AAN DE SLAG!

1.  Doe het koffertje open door de knop onder het handvat in te drukken.

2. Kies de kaart waarmee je jouw kind wilt laten beginnen en leg deze op de 
lichtbak.

3. Vraag of je kind begrijpt wat het moet doen. Snapt je kind de opdracht niet? 
Zet dan de lamp van de lichtbak even aan door de lichtkop in te drukken. Zo 
verschijnen de verborgen lijnen en ziet je kind vanzelf wat het moet doen.

4. Laat het kind de oefening maken zonder hulp van de lichtbak. Je kind kan 
bij het maken van de opdrachten de kaarten naast de koffer leggen. Zorg er 
dan wel voor dat de inkt van de stift niet op de tafel of het tafelkleed komt. 
Heeft je kind alle oefeningen die op de kaart staan gedaan? Leg de kaart dan 
goed op de lichtbak en doe het licht aan. Controleer samen of je kind het goed 
heeft gedaan. Met het speciale sponsje op de dop van de stift (of met een 
tissue of keukenrol) kan je kind alles weer uitwissen en opnieuw beginnen. Of 
zoek een nieuwe kaart uit.

5. Zet de lichtbak na gebruik altijd uit. Zo voorkom je dat de batterijen onnodig 
leeglopen.

 • DE KAARTEN

De kaarten lopen op in moeilijkheidsgraad. Op de eerste kaarten staan motorische 
schrijfoefeningen en op de laatste kaarten oefent het kind met het schrijven 
van cijfers, letters en woordjes. Omdat de kaarten afwisbaar zijn, kunnen kinderen 
steeds weer opnieuw en in hun eigen tempo de verschillende schrijfbewegingen 
oefenen, net zolang totdat ze het schrijven onder de knie hebben.

- Kaarten 1 t/m 4: Met deze kaarten oefent het kind de verschillende 
schrijfpatronen die nodig zijn voor de fijne schrijfmotoriek. Laat het kind beginnen 
bij het rode stipje en het patroon overtrekken. Daarna maakt het kind het patroon 
zelf af. Vervolgens trekt het kind alle witte stippellijnen over om zo de tekeningen 
af te maken.

- Kaart 5: Met deze kaart leert het kind de cijfers 0 t/m 9 te schrijven. Laat het 
kind de cijfers overtrekken. Het kind begint bij elk cijfer bij het rode stipje met 
het trekken van een lijn in de richting van de rode pijl. Als dit goed gaat kan het 
kind vervolgens de cijfers ook zelfstandig proberen te schrijven.

- Kaarten 6 t/m 18: Op deze kaarten maakt je kind, in de volgorde van het 
alfabet, kennis met de letters A t/m Z en leert het de eerste woordjes schrijven. 
De kaart start met een voorbeeld om de letter te schrijven. Eerst de kleine letter, 
dan de hoofdletter. Het kind trekt eerst de beide letters over. Het begint bij het 
rode stipje en volgt de rode pijlen. Probeer daarna of het kind de letter ook 
zelfstandig kan schrijven. 


