i-blocks

interactief, intelligent,
inspirerend
De i-blocks werkt aan een groot aantal doelen m.b.t. de
beginnende geletterdheid:

Handleiding
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Kinderen ervaren de relatie tussen de gesproken en geschreven taal; ze weten dat
geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.
Kinderen kunnen reageren op klankpatronen in woorden; ze oefenen rijm, eindrijm en
beginrijm.
Kinderen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden onderscheiden.
Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken
corresponderen. Kinderen leggen de foneem-grafeem koppeling.
Kinderen kunnen door de foneem-grafeemkoppeling woorden die ze nog niet eerder hebben
gezien, lezen en zelf vormen.
Kinderen leren een groot aantal letters en leren deze fonetisch te benoemen.
Kinderen kunnen klankzuivere woorden lezen en zelf vormen
Kinderen herkennen steeds meer woorden uit henzelf

Inhoud starterset Taal:

Gebruiksaanwijzing:

•
•
•

Direct aan de slag:









Sluit het basisstation met de meegeleverde adapter aan zonder het boekje en zonder de
blokken erin.
Schuif het boekje voorzichtig in de i-blocks onder de rand. Blader naar de gewenste pagina.
Aanzetten: Raak nu met een vinger de Speel-pauze knop aan totdat de blauwe lampjes
branden.
De i-blocks vraagt om alle blokken in de houder te leggen. De i-blocks geeft aan welke blokken
bij deze pagina horen (hierdoor wordt het aantal blokken waaruit het kind moet kiezen bij het
maken van de oefening beperkt).
De i-blocks spreekt de verschillende opdrachten die bij de pagina horen uit. Het kind kan deze
zelfstandig uitvoeren.
Zodra de opdrachten gereed zijn, geeft de i-blocks aan dat het kind verder mag bladeren in het
boek. Eventueel kan de pagina ook eerder worden omgedraaid.
De i-blocks start dan met de opgaven van de nieuw opengeslagen pagina.

Basisstation met adapter
8 letterblokken
1 boekje

Daan en Roos op de Boerderij
Dit boekje bevat de volgende oefeningen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•

Woorden naleggen (blz 1, 2, 3, 4)
Beginklank (blz 5)
Rijm (blz 6)
Vrij woorden maken (blz 7)
Woorden leggen (blz 8, 9, 10, 11)
Wie ofwat hoor je? (blz 12)

Technische handleiding
Handleiding direct aan de slag

Inhoud starterset Tellen:
•
•
•

Geluid
harder




Geluid
zachter

Speel – en pauze knop

3 seconden aanraken en de i-blocks
gaat aan, nogmaals 3 seconden
aanraken is ‘pauze.’ weer 3 seconden
is ‘speel.’’enz

Herhaalknop

Sam en Sarah, kijk en tel in de winkel
Dit boekje bevat de volgende oefeningen:

De i-blocks
herhaalt de
laatste opgave

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.

Wijs de kinderen voor gebruik op de volgende zaken:
Klinkers zijn blauw, medeklinkers zwart.

De kleuren kunnen de kinderen helpen bij het snel vinden van de juiste letters







De i-blocks spreekt de klank uit.

Handig als een kind de letter niet kent: leg het blok in de i-blocks en de juiste klank wordt
uitgesproken.
Onder elke letter staat een dun grijs streepje.
Dit streepje geeft de onderkant van de letter aan.

Basisstation met adapter
8 cijferblokken
1 boekje

•
•

Tellen (blz 1, 8, 9, 12)
Tellen en kleuren (2)
Welk cijfer ontbreekt? (blz 3)
Kleuren, vormen en cijfers (blz 4)
Klein, groter, grootst en kleuren(blz 5)
Kleuren, vormen ,cijfers, meer en minder (blz 6)
Vormen , kleuren na leggen en reeks afmaken, (blz 7)
Tellen, optellen, aftrekken, en cijfers herkennen (10)
Tellen, meer en minder (11)

Technische handleiding
Handleiding direct aan de slag

De i-blocks gaat uit van de links-rechts schrijfrichting.

De i-blocks zorgt ervoor dat kinderen werken van links naar rechts, zoals zij ook bij het schrijven doen.
Na beantwoording van elke opdracht alle blokken uit de houder hallen
De i-blocks schakelt zichzelf na 10 minuten pauze automatisch uit.
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