Diggie Dik, voorlezen met een klik.
Apps
o

Lil’red (iOS + Android ) ****
Een opvallend vormgegeven, interactief voorleesverhaal met superfijne muziek er onder. Ons aller Roodkapje, een grommende wolf en een
koddig roodborstje beleven zonder woorden hun eigen avontuur op weg naar oma. Een verhaal zonder woorden biedt ruimte voor
interactie in en rond het verhaal. Erg simpele (doch beperkte) navigatiemogelijkheden.
Interactief – geanimeerd – woordeloos – kleuters – kinderen – luisteren – kijken - beleven

o

Timo en het toverstokje (iOS + Android) ****
Timo maakt een toverstokje van een oud knutselproject. Maar daarmee zet hij heel zijn huis op stelten! De interactieve elementen binnen
de app zijn subtiel en verstoren het verhaal niet. Ze verrijken het leesplezier doordat de kinderen het verhaal zelf mee tot leven kunnen
brengen. Het verhaal is mooi vormgegeven en het kunnen inspreken van je eigen stem vormt een mooie aanvulling.
Tips voor ouders ter bevordering van de interactie ontbreken.
Interactief – geanimeerd – voorlezen – opnemen – kleuters – kinderen – lezen – luisteren

o

Assepoester, een verhaal in 3D ( iOS ) ****
Het bekende verhaal in een interactieve app gegoten. Jij kiest zelf waar het verhaal naartoe gaat, zo is het nooit hetzelfde. De interactieve
elementen zijn binnen deze app erg aanwezig en het vergt wat concentratievermogen om door de bomen het bos te zien. Verder is deze
app erg mooi vormgegeven, verken je alle mogelijkheden die digitaal voorlezen te bieden heeft en vind je nog meer van dit leuks binnen
dezelfde reeks (Drie biggetjes, Roodkapje.. )
Sprookje – interactief – geanimeerd – voorlezen – zelf lezen – luisteren – beleven
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o

Daans reis om de wereld (iOS) ***
In deze erg talige app ga je samen met je kind aan de slag. De tekst is verdeeld in zwarte tekst voor het kind (AVI4) en blauwe tekst voor de
ouder of begeleider (AVI5). Aan het eind van elk hoofdstuk staat een vraag om interactie rond het verhaal uit te lokken. Technisch gezien is
deze app geen uitblinker, het heeft veel weg van een e-book, maar het samen lezen maakt het erg fijn.
Samen lezen – AVI – voorlezen – avontuur

o

Heksje en Willem (iOS) **** (Mediaukkies award 2015)
Met de verschillende, erg duidelijke navigatiemanieren, en de duidelijk aangegeven overzichtspagina, de goed te vinden ouderafdeling en
de mooi weergegeven instellingen, is Heksje en Willem een geweldig voorbeeld van een goed doordachte voorleesapp. De mooie
aquareltekeningen tegen een rustige achtergrond maken dat het avontuurlijke verhaal op geen enkel moment druk wordt. In deze reeks
vind je dan ook nog veel meer parels van voorleesapps.
Voorlezen – zelf lezen – luisteren – geanimeerd

o

Noa’s sterren (iOS) (3-6j)****

o

Kwijt, weg, foetsie (iOS) (4j+) ****

o

Klein beestje (iOS) (4j+) ****

o

De kat die niet van de bank wou (iOS) (4j+) ***

o

Frederik spin (iOs) (4j+) ***

o

De geweldige Vliegende Boeken van meneer Morris Lessmore (iOs) (6+) ****

o

Loose Strands (iOs + Android) (9-11j) ****

Meer vinden?
www.digidreumes.nl
www.eduapp.nl
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Digitale prentenboeken
www.wepboek.nl

Informatieve (recensie)website (door Kinderopvangfonds) met veel digitale prentenboeken, naverwerkingsactiviteiten etc.

www.fundels.com

Iedere Fundel bestaat uit zes verschillende activiteiten die steeds verwijzen naar het boek. Ook fundels-app beschikbaar.

www.books2download.nl

Gratis lezingen en digibordlessen over digitale kinderboeken. Ook digitale kinderboeken te koop via deze site.

www.digidreumes.nl

Heel veel info i.v.m. apps, webboeken, vertelplaten etc. (kinderopvangfonds Nederland)

www.schooltv/beeldbank.nl

Hier kan je heel veel digitale prentenboeken vinden die rechtstreeks te bekijken zijn.

www.bereslim.nl

Bereslim is dé aanbieder van pedagogisch verantwoorde computerspellen voor jonge kinderen.
Kinderen kunnen leuke en leerzame spelletjes doen en prachtige prentenboeken bekijken. (Te bestellen of via abonnement)

http://www.leesmevoor.nl/

Op Leesmevoor.nl kun je samen met je kind digitale prentenboeken (voor)lezen.

http://www.kersenpitje.be/web.html Website van een school met een leuke verzameling links naar digitale prentenboeken.
www.kindertube.nl/voorlezen-endigitale-prentenboeken

Op deze videowebsite vind je ook heel wat digitale prentenboeken.

http://kinderboek.webdocument.nl

Op deze website kan je gratis kinderboeken downloaden en plaatsen in PDF en EPUB formaat.

http://info.boekenwolk.nl/

Boekenwolk is een unieke online kinderbibliotheek. Je vindt er prentenboeken, leesboeken en ook AVI-boekjes van bekende
Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen.

http://booxalive.nl/

De eerste kinderverhalen-voorleessite van Nederland.
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E-boeken
Prentenboeken

Kinderromans

o

Dikkie Dik. (iOS + Android)

o

De Griezels. (iOS + Android)

o

Haas wil worteltjestaart. (iOS)

o

Het leven van een Loser. (iOS + Android)

o

Kikker is verliefd (iOS + Android)

o

Polleke (iOS + Android)

o

Liselotje is jarig.(iOS + Android)

o

Super Dolfje(iOS + Android)

o

Herfst met Jip en Janneke. (iOS + Android)

o

Vos en Haas (iOS + Android) (Interactief e-boek)

Avi-boeken

Jongerenromans
o

De Grijze jager. (iOS + Android)

Informatieboeken

o

Mus op de ski’s (iOS) (Interactief e-boek)

o

Duh! Vulkanen. (iOS)

o

Superjuffie (dyslexie)(iOS + Android)

o

Koken met de liefste papa. (iOS)

o

Superdieren (iOS)
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