Digitale prentenboeken en apps

voorlezen
leuk, gezellig
én leerzaam!

PRENTENBOEKEN KOMEN TOT LEVEN
Digitale peuter- en prentenboeken voor op de computer en
apps voor smartphone of tablet: ze zijn er ook voor hele jonge
kinderen. In digitale prentenboeken en prentenboekenapps
verschijnen verhalen als een filmpje op het scherm. Het zijn
bestaande prentenboeken, waar bewegende plaatjes, stemmen
en muziek bij zijn gemaakt. Dat geeft plezier én het is goed voor
de taalontwikkeling.

Wisselwerking
Bekijk met je kind de beelden op het scherm. Pak later het boek
er weer bij. Zo ontstaat een goede wisselwerking. Onderzoek heeft
aangetoond dat digitale prentenboeken de woordenschat ver
groten en bijdragen aan het verhaalbegrip. Boeken lezen en het
internet kunnen elkaar daarbij versterken. Kinderen leren een
boekfiguurtje kennen via computer of app, waardoor de herken
baarheid van de boeken groter wordt.

Iets extra’s
In een gedigitaliseerd prentenboek wordt regelmatig extra
aandacht besteed aan een moeilijk woord. Als bijvoorbeeld in het
verhaal staat dat Bang Mannetje bang is, hoor je een trilling in zijn
stem. Zo leert je kind het woord ‘bang’ beter begrijpen. Aan het
slot van een digitaal prentenboek worden korte stukjes uit het
verhaal herhaald, waar vragen over worden gesteld. Aan de
antwoorden van je kind kun je merken of het alles goed heeft
begrepen.

Hier vind je digitale prentenboeken en apps

Apps zijn te krijgen via de Appstore. Ook uitgeverijen bieden apps
aan, bijvoorbeeld Gottmer (gottmer.nl/kinderboeken). Elk jaar wordt
van het Prentenboek van het Jaar een app gemaakt.

Bereslim bereslim.nl
De site biedt interactieve animatiefilms van bekende prenten
boeken voor kinderen vanaf 2 jaar, die in de Bibliotheek gratis
te bekijken zijn. Klik voor het thuis bekijken van de boeken op
bibliotheek.nl//jeugd-en-jonderen/kids op de banner van Bereslim.
Daar krijg je een gratis code voor drie weken.

Bibliotheek.nl bibliotheek.nl/app
Bibliotheek.nl zet kwalitatief goede apps gericht op lezen overzich
telijk op een rij. De apps zijn voorzien van recensies door biblio
theekmedewerkers die door Mijn Kind Online zijn opgeleid.

Bibliotheek.nl bibliotheek.nl/prentenboek
Bibliotheek.nl biedt een overzicht van digitale prentenboeken
vanuit de Schooltv-beeldbank met de bijbehorende boeken.

Fundels fundels.com
Fundels zijn multimediale pakketten rond geanimeerde prentenboeken voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Titels zijn aan te kopen via
de Fundels-app in de App store/Google Play Store.

Schooltv-beeldbank schooltv.nl/beeldbank
Hier vind je gratis digitale prentenboeken. Gebruik de zoekfunctie
en zoek op ‘Prentenboeken’.

Het Sprekend Boek hetsprekendboek.nl
Website voor gehandicapte kinderen die niet zelfstandig een
boek kunnen vasthouden en lezen. Daar zijn ook prentenboeken
bij. Met een abonnement is het mogelijk om toegang tot de hele
bibliotheek van het Sprekend Boek te krijgen.

Leesplein leesplein.nl
Leesplein biedt twee overzichten: een met digitale prentenboeken
voor kinderen van 0-6 jaar en een met prentenboekenapps voor
dezelfde leeftijd. Kijk op: Leesplein.nl > 0-6 jaar > Boeken zoeken >
Kijken en luisteren > Digitale prentenboeken, of Apps.

Mediasmarties mediasmarties.nl
Mediasmarties beoordeelt media voor kinderen tot 12 jaar, waar
onder apps met boekfiguurtjes.

WePboek wepboek.nl
Het WePboek bestaat uit twintig digitale prentenboeken voor
peuters en kleuters, onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen.

Hier vind je informatie
Digidreumesen digidreumes.nl
Digidreumes is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de
kinderopvang en ouders. De website digidreumes.nl bevat actuele

en betrouwbare informatie over educatieve apps. Ook vind je op de
website apps en digitale prentenboeken, beoordelingen en informatie
over jonge kinderen en digitale media.

Kameleon en Gekko
Jaarlijks worden digitale verhalen die iets extra’s bieden bekroond met
de Kameleon voor het beste interactieve kinderboek en de Gekko voor
de beste interactieve spin-off van een kinderboek.

Mijn Kind Online mijnkindonline.nl
Stichting Mijn Kind Online, onderdeel van Kennisnet, is een kennis
centrum jeugd (2-18 jaar) en (digitale) media. Ouders en professionals
kunnen advies vinden op de website mijnkindonline.nl. Kennisnet/Mijn
Kind Online maakte onder meer de brochure 104 leerzame apps en sites,
voor kinderen van 2-8 jaar waarin ook digitale prentenboeken aan bod
komen.

Spelend leren
In de brochure Spelend leren (SIOB/BoekStart/Mijn Kind Online) vind je
alles over (het belang van) het gebruik van digitale media met kinderen
van 2-4 jaar. Kijk op: http://bestellijst.boekstart.nl, bij Voor ouders.

Kwestie van lezen 7: Digitale kinderboeken
Voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers is er Kwestie van
Lezen, deel 7: Digitale kinderboeken (Stichting Lezen) met onderzoek
en praktische tips. Kijk op: http://bestellijst.boekstart.nl, bij Uitgaven
Stichting Lezen.

