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Ik leer lezen  Ik leer lezen  
Inhoud van het koffertje
� 15 kaarten met oefeningen
� 1  kaart met het alfabet
� 78 letterblokjes
� handleiding

Met de taaloefeningen in “ik leer lezen” leer je 
al snel woordjes spellen en lezen. De woordjes 
zijn zorgvuldig gekozen. Ze bestaan uit 
maximaal 5 letters en maken deel uit van 
de woordenschat van kinderen vanaf 4 jaar. 
Je hebt genoeg letterblokjes om alle woordjes van een kaart te spellen.

Voordat je begint
In het rechterdeksel van de koffer ligt een kaart met de letters van 
het alfabet erop. De letterblokjes liggen erop, gesorteerd op kleur 
en in alfabetische volgorde. In elk lettervakje liggen 3 letterblokjes 
opgestapeld. 

Aan de slag!
De 15 kaarten met oefeningen zijn genummerd, maar kunnen in elke 
volgorde worden gespeeld. Begin met de kaart die je het leukste vindt 
en leg deze op het gele speelvlak. De andere kaarten kun je voorlopig 
even opbergen in de ruimte eronder. Kijk naar de eerste tekening en naar 
het woord dat bij het plaatje staat. Naast deze tekening zie je een aantal 
gekleurde vlakjes staan. De kleur van zo’n vlakje geeft aan in welke rij je 
de letter moet zoeken. In elk vlakje zie je gaatjes, die er voor zorgen dat 
alleen de juiste letter hier past.
Het gele speelvlak kan ook zonder kaart gebruikt worden om zelf 
woordjes of zinnetjes te maken. Alle letterblokjes passen.

Druk de knop in en 
open het koffertje.

17986

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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