


Bereid je voor op urenlang vermaak en leerplezier met 
Pocahontas en haar vrienden. l<lik tijdens het lezen op 

· een woord of plaatje en het komt tot . : .~ 
~~, leven. Je kunt 1pelletje1 doen met Meeko 

/·,(_\ \\ \\ I',,\ en Flit, het dorpje Powhatan en de 
, "' \\ \ I 

;/, ~ · 1! / . Eng eise nederzetting verkennen en 
' ., 
'~ . ·"";~ 
'\J~.: · allerlei nieuwe en opwindende 
~ ,r / .. ~,r··'· !II\ 
•'-(/· ~'~~.,,, dingen ontdekken. · 
~ --~"~::.~ \, /1, Met vragen kun je altijd 
\'...-.~ •() · /~ • terecht bij 6rootmoeder Wilg. 

/\. I 

/ 6a maar mel op avontuur! 
i 

HOE JE MET HET ltfTERACTIEf TIKENFILMBOEK VAN DISNEY KUNT SPELEN 
SCHERMOPDRACHTEN r. Met behulp van de mui1 kun je de 
~ bladcur1or op het 1cherm verplaatten. 

All de bladcur1or op een gedeelte van het 1cherm • Klik op het pictogram van 6rootmoeder 
tererht komt waarop je kunt klikken, wordt het Wilg om terug te kmn naar het 
blad helemaal zwart. navigatie1cherm. 

Klik op het pictogram met de uil voor 
informatie over 1pelletjes en 1peciale 
functie1. 

Klik hierop al1 hettijd il om het 
INTERACTIEF TEKENFILMBOEK 
POCAHONTAI gedag te zeggen. 

Klik op het pictogram met de 1pelende 
kinderen om een 1pelletje te doen. 

:; . · fm Door op een, twee of drte veren te klikken 
·;. kun je het moeilijkheidrniveau kiezen. 
~ , (Alleen zichtbaar tijdens 1pelletjes.) 

: 

• 

Klik op het pictogram met her boek om woorden • Klik op het pictogram met de pijl naar rechtl 
in het verhaal te doen oplichten. All je daarna om een bladzij verder te gaan. 
op ze'n woord klikt, wordt uitgelegd wat het 
betekent. 

Sneltoetsen 
Je kunt op elk gewenst moment op de spatiebalk drukken. 6rootmoeder Wilg helpt je dan op weg. 
Met de pijl naar rechts of naar links kun je veer- of achteruit bladeren. Druk op de pijl naar links om met 
een spelletje op te houden. Als je op de tekst klikt, leest 6rootmoeder Wilg deze nog een keertje voor. 
Druk op de Tab knop om een andere taal te kiezen.Wie met Windows werkt, kan het programma snel -.,.; 
afsluiten door tegelijkertijd op "Alt" en "f4" te drukken.Wie met een Macintosh werkt, kan het programma 
snel afsluiten door tegelijkertijd op de Command-toets en de teen Q te drukken. 
ZIE DE 6EBRUIKERSHANDLEIDIN6 VOOR VERDERE INSTRUCTIES 


