
Haal het leukste van school in huis 
met een breed assortiment 

educatieve producten van Zwijsen.
www.zwijsen.nl/thuisoefenen

lees
spelletjesspelletjes

taalpuzzels

woordzoekers

zelf lezen

sluit100% aanbij school

6+ leesspelletjes

lees
spelletjes

Met dit scheur-doeblok met 
leesspelletjes kunnen kinderen zich 
urenlang vermaken met woordzoekers, 
geheimschrift, rĳ mpuzzels en nog veel 
meer. De spelletjes sluiten aan bĳ  alle 
versies van Veilig leren lezen en passen 
perfect bĳ  het eerste jaar leesonderwĳ s. 
Oefenen met de letters en woorden van 
school was nog nooit zó leuk!
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100%

perfect bĳ  het eerste jaar leesonderwĳ s. 
Oefenen met de letters en woorden van 
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• Onderscheiden van klanken in woorden
• Koppelen van klanken aan letters
• Oefenen van de letters
• Lezen van woorden en zinnen

6-8 jaar

taal & lezen

6-8 jaar
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wat zegt hij?
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poes

boom

pop

wat lees je? teken dit.
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streep door (   ) . wat blijft over?
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trek een lijn.trek een lijn.trek een lijn.trek een lijn.
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kop

vacht

nek
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ik kijk door het          .

ik ben    op koen.

de          zit op een tak.

ik vis met           .

dat is de sok van       .

ik hou van          .

ik zoek de       naar huis.

de koe staat in de     .

raam

koek

wei

weg

boos

aas

pap

mus

lees de zin. vul het juiste woord in.
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En wist je dat je met deze spellen  En wist je dat je met deze spellen 
het leukste van school in huis haalt?het leukste van school in huis haalt?

De spellen van Veilig leren lezen;
▶ sluiten 100% aan bij de methode Veilig leren lezen
▶ stimuleren het handelend en spelenderwijs leren 

lezen en schrijven
▶ hebben een positieve invloed op de schoolresultaten
▶ zijn gemaakt met de onderwijsexperts van Zwijsen 
▶ worden aanbevolen door leerkrachten

Bekijk alle spellen op Bekijk alle spellen op 
zwijsen.nl/kinderspellenzwijsen.nl/kinderspellen

Word net als ik een 
kampioen in lezen 
met deze spellen!
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[advertentie]

80% van alle kinderen  
leert lezen met

Veilig leren lezen


