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Loco: het allerleukste leerspel
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op school lezen met Zwijsen. 
Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. 
Zwijsen, voor een leven lang lees- en speelplezier!

www.zwijsen.nl/leerspellen
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Stap 1
Open je Loco bambino boekje en leg het zo 
neer dat je de plaatjes goed voor je hebt. 
Open je basisdoos en leg deze op het 
opengeslagen boekje. Leg de blokjes met 
de symbolen naar boven op de plaatjes 
met de bijbehorende symbolen op de 
bovenste pagina. Dus het blokje met het 
symbool huis ligt linksboven in de hoek.

Stap 2
Pak nu het blokje met het symbool huis 
en kijk naar het opdrachtje dat er onder 
staat. Welk plaatje op de onderste pagina 
hoort erbij?  
Leg het blokje op het bijpassende plaatje. 
Doe hetzelfde met de overige 5 blokjes.

Stap 3
Ben je klaar? Doe de doos dan dicht en 
draai hem naar boven om. 
Heb je de gekleurde bolletjes op dezelfde 
plaats als bij de oplossing in het boekje? 
Dan heb je alles goed. 
Liggen er blokjes verkeerd? Die kun je 
opnieuw doen.

Zo speel je met Loco bambino
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Jules in de dierentuin
Met Jules op ontdekkingstocht in de dierentuin! In dit vrolijke oefenboekje 
kunnen kinderen verschillende opdrachten doen waarbij ze kleuren en 
vormen leren herkennen en leren benoemen. Dit stimuleert de ontluikende 
geletterd- en gecijferdheid en het logisch denken. Tevens vergroten kinderen 
spelenderwijs hun woordenschat. Een kind kan alleen aan de slag of met een 
beetje hulp. Benieuwd of een puzzel goed is gemaakt? Je kind ontdekt het zélf 
door de basisdoos om te draaien en het bolletjespatroon te controleren.

Spelend leren, daar draait het om! 
Met Loco oefent je kind spelenderwijs  
belangrijke vaardigheden. Op school en thuis.  
Want spelend leren, daar draait het om. 
Sinds 1968, wie kent het niet!
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• Kleuren, vormen en emoties herkennen
• Ontluikende geletterd- en gecijferdheid 

stimuleren

• Woordenschat vergroten

• Puzzelen

• Logisch denken

3+

Op zwijsen.nl/leerspellen  
vind je nog meer leuke spellen!
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