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SPELREGELS
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SPELENDERWIJS LEREN LEZEN, WAARNEMEN EN COMBINEREN
INHOUD:
• 26 puzzels met glittertjes
• Puzzelposter/groeimeter
VOOR JONGERE KINDEREN:
Begin met een paar puzzeltjes, waaronder natuurlijk ook het
puzzeltje met de beginletter van de naam van het kind. Breid
de hoeveelheid letters langzaam uit naarmate de vaardigheid
en het zelfvertrouwen van het kind groeien.
EXTRA:
Kinderen laten graag zien hoe opmerkzaam ze al zijn. Laat
het kind de puzzelstukken dan ook één voor één op de juiste
afbeelding op de poster leggen.
Tip: Leg de poster op een vlakke ondergrond om kreuken of
scheuren te voorkomen.

WANNEER KINDEREN HET ALFABET AL GOED KENNEN:
Leg alle puzzelstukjes dicht op tafel. Om beurten mogen de
spelers 2 plaatjesstukken (de grote) en 2 letterstukjes (de
kleintjes) omdraaien. Dus vier stukjes in totaal.
Als er een letterstukje aan een plaatjesstukje past, dan mag
die speler het complete puzzeltje houden. De puzzelstukjes
die niet passen draai je aan het einde van de beurt weer terug.
De winnaar is de speler die de meeste complete puzzeltjes
heeft verzameld.
Let op: kinderen zijn hier vaak ontzettend goed in!
ALS ZE GROTER WORDEN:
De groeimeter aan de achterzijde van de puzzelposter laat de
kinderen zien hoeveel ze al zijn gegroeid.
Tip: Zet een streepje en de datum bij hun lengte. Herhaal dit
iedere drie maanden. Kinderen vinden het erg leuk om iedere
keer de wijzigingen te zien!

Ook verkrijgbaar
in deze serie:

17860 Ik Leer Tellen

17862 Ik Leer Schrijven

17863 Ik Leer lezen

Kijk voor een compleet overzicht van alle Jumbo spellen
en verkoopadressen op: www.jumbo.eu
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Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam, the Netherlands.
© Koninklijke Jumbo B.V., all rights reserved.
Waarschuwing: Wegens kleine onderdelen is dit spel
niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Verstikkingsgevaar. Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
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Made in China.
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