Reis mee en
leer alle letters

De Lettertrein
De Lettertrein is een compleet lespakket voor de ontluikende geletterdheid.
Op een speelse manier maken zowel peuters als kleuters kennis met letters in elke vorm:
letterteken, letterklank, de positie van een letter in een gesproken en geschreven
woord en nog veel meer!

Compleet
lespakket

Een uniek lespakket
met een variatie aan
materialen voor alle
stadia binnen de
ontluikende
geletterdheid
van kleuters.

Prentenboek
Een letterboek, voorleesboek en zoekboek
De kinderen maken een reis door het land van Taal!
Teun de giraf leert de kinderen letters door ze steeds
mee te nemen naar een nieuwe wagon. Het boek kan
op verschillende manieren worden gebruikt: als
letterboek, voorleesboek of als zoekboek.

Digitale leeromgeving
Een rijke digitale leeromgeving is beschikbaar voor
leerkrachten en leerlingen. Deze leeromgeving zit
boordevol praatplaten, filmpjes, liedjes, spelletjes
en nog veel meer!

Handpop Teun
De handpop Teun is het karakter dat de leerlingen
begeleidt bij verschillende lesactiviteiten.
Voornamelijk bij kringactiviteiten is Teun van
toegevoegde waarde.
Met een handpop
stimuleer je kleuters om
spelenderwijs te oefenen
met taal!

Dubbelzijdige poster
Een educatieve poster
met alle letters van het
alfabet voorzien van een
tekening waarvan de
eerste letter overeen komt
met de afgebeelde letter.
De achterkant is voorzien
van een sfeervolle
illustratie van alle letters
van het alfabet.

Ondersteunend Spellenpakket
Spellen nemen een belangrijke plaats in binnen het kleuteronderwijs, waarbij autonomie, samenwerken en
de natuurlijke behoefte om te leren worden gestimuleerd. Match, Blocco en Memo+ sluiten naadloos aan op
De Lettertrein. Deze materialen zijn adaptief inzetbaar, zodat kinderen op hun eigen niveau de nieuwe letter
kunnen verwerken.

Leerdoelen
De leerdoelen die bij het ondersteunend
spellenpakket behaald worden zijn:

•
•
•
•
•

letterherkenning
visuele discriminatie
kennismaken met woordbeeld
sociale ontwikkeling
stimuleren visueel geheugen

Alle spellen zijn
op 4 niveaus
te spelen!

Memo+
Multi-inzetbare memorie
Deze spelset bestaat uit een
kist met 104 memoriekaartjes.
Voor de zelfcontrole is er op
de achterkant van de deksel
een controleoverzicht
gedrukt.
Combineer visuele
discriminatie met
letterherkenning.

Match
Zelfcontrolerend combinatiespel
Match bestaat uit een
basiskist en vier kisten
met opdrachtenkaarten,
die qua niveau oplopen
van makkelijk naar
moeilijk.

Elk spel heeft een
zelfcontrolerend
karakter.

Blocco
Letterspel
Deze spelset bevat een kist
met 95 woordkaarten en
120 letterblokjes.
Op de ene kant van de
woordkaarten staat
alleen de afbeelding.
Op de andere kant staat
ook het woord afgebeeld.
Woordjes bouwen was nog
nooit zo leuk!

Voor de leerkracht
De Lettertrein is op verschillende manieren en meerdere malen per week inzetbaar. Hierbij
wordt uitgegaan van korte lesactiviteiten van 5 minuten tot een half uur. De leerkracht is vrij
om de volgorde van het letteraanbod te bepalen.

Werkmap
•
•
•
•
•
•
•
•

handleiding
lesactiviteiten per letter
woordkaartjes
kleurplaten
werkbladen
handpop dialogen
liedteksten
Lettertrein diploma

Lettertrein lespakket Training
Om met De Lettertrein het maximale resultaat
te behalen hebben we een training ontwikkeld.
Wil je meer informatie over de training of een
training boeken? Neem telefonisch contact op
voor de mogelijkheden via 0546 - 55 65 05 of
stuur een e-mail naar: info@kidslearning.nl.
Ga voor het maximale
resultaat en meld je
aan voor
de training!

Nieuwsgierig naar De Lettertrein?
Wij geven met plezier een vrijblijvende presentatie over De Lettertrein van maximaal 20
minuten om u te informeren. Neem contact met ons o via telefoonnummer:
0546 55 65 05 of via: info@kidslearning.nl, wij helpen u graag.
Mis niks en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen. Volg ons op:
facebook.nl/kidslearningNL

instagram.com/kidslearning.nl

twitter.com/kidslearningNL

linkedin.com/company/kids-learning
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