
Met 'ik leer schrijven' leren kinderen spelenderwijs letters en woordjes 
schrijven. Alle opdrachten zijn zorgvuldig gekozen en sluiten aan bij de 
lesstof van een kind van 4 jaar. De lichtbak en het speciale schrijfsysteem 
zorgen ervoor dat kinderen zelfstandig kunnen oefenen. 'Ik leer schrijven' 
bevat 20 kaarten met 94 opdrachten op 5 verschillende niveaus: 
motorische vaardigheden oefenen, cijfers, kleine letters, hoofdletters, 
en woordjes leren schrijven. Alles netjes opgeborgen in een handige 
koffer. Met 'ik leer schrijven' oefen je vast thuis wat je straks op school 
leert!

• INHOUD
- 1 koffer met lichtbak
- 20 afwisbare kaarten met schrijfoefeningen
- 1 spons
- 1 uitwisbare stift

• DE LICHTBAK

De lichtbak kan ook gebruikt worden om een tekening, foto of tekst uit 
een boek of tijdschrift na te tekenen. Hiervoor mag de bladzijde met 
daarop de voorbeeldillustratie niet te dik zijn. Leg dat wat je wilt 
natekenen op de lichtbak. Leg er vervolgens een dun tekenvel bovenop. 
Zet het lampje van de lichtbak aan en tekenen maar!

• ONDERHOUD

• Neem het spel met een schone vochtige doek af.

• Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht en houd het buiten bereik 
van warmtebronnen.

• Houd het spel buiten bereik van vocht of waterbronnen.

• BATTERIJEN

De lichtbak werkt op 3x 1,5V C (LR14) batterijen en schakelt automatisch 
uit als je hem sluit. Als de batterijen op zijn, schroef je het paneel aan 
de onderzijde los om de batterijen te vervangen.

Raadpleeg de aanwijzingen op de verpakking van de aangeschafte 
batterijen. Nieuwe batterijen (3x 1,5V C (LR14)) met de pluszijde 
naar de goede kant in de houder doen. 

• 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 niet bijgesloten.
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 • VOOR DE OUDERS 

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 het kind alleen met die 
kaarten oefent die aansluiten bij de leeftijd en interesse van het kind. 
De nummering van de kaarten helpt daarbij.

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

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

• VOORDAT JE BEGINT

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

• AAN DE SLAG!

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 wat je moet doen. De eerste paar keer dat je de kaart 
gebruikt, kun je het lampje aanzetten. Zo kun je de (schrijf)lijnen van het 
voorbeeld goed zien.

4. Heb je alle oefeningen die op de kaart staan gedaan? Leg de kaart dan 
goed op de lichtbak en doe het licht 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

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 
afwisbaar 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.

- Kaarten 1 t/m 6: Voorbereidende oefeningen voor het oefenen van de 
schrijfmotoriek. Met de kaarten oefen je verschillende schrijfpatronen.

- Kaart 7: Leer de cijfers 0 t/m 9 schrijven. De kaart start met een 
introductie hoe de cijfers te schrijven. Probeer daarna of je de cijfers ook 
zelfstandig kunt schrijven. Begin ieder cijfer bij het stipje.

- Kaarten 8 t/m 20: Op deze kaarten maak je, in de volgorde van het 
alfabet, kennis met de letters A t/m Z en leer je eerste woordjes schrijven. 
De kaart start met een introductie hoe de letter te schrijven. Eerst de 
kleine letter, dan de hoofdletter. Probeer daarna of je de letter ook 
zelfstandig kunt schrijven. Op de onderste regel kun je het woord oefenen. 
Bij elke letter staat een afbeelding en een woord dat met die letter begint. 
Begin de eerste letter bij het stipje.

3x 1,5V - C (LR14) 


