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APPS VOOR IPAD: 

Algemeen: 

* WeWantApps!   Zoekfunctie voor Engelse apps  

* My PlayHome    hele leuke game, met geluiden en bewegen 

* Skitch    kun je tekst in afbeelding toevoegen en iets omkaderen 

* McTube    hiermee kun je fimpjes van you tube downloaden,  

     opslaan en off line bekijken 

* Nederlandse apps   zoekfunctie voor Nederlandse apps 

 

Geluiden: 

* Sound Touch    verschillende geluiden, mooie foto's 

* Touch and Listen (Wombi app) afbeelding en foto's 

* What's That Sound   raad aangeboden geluid, foto's 

* Sound of Live (Chocolapps)  zoek het geluid op een situatieplaat 

* Touch and Learn (Alligator apps) raak foto aan en hoor het geluid 

 

Communicatie: 

* Expressive    bestaande mappen in Engels, kunt zelf nieuwe mappen in 

     Nederlands gesproken met foto's, picto's toevoegen. 

     Eenvoudig aan te passen 

* SPEAKall!    zelf foto's, afbeeldingen invoeren en    

     inspreken 

* Talk4Me    bestaande foto's onderverdeeld in mappen,Engels  

     gesproken, zelf nieuwe afbeeldingen t oevoegen en  

     bestaande omzetten in Nederlands 

- Say Hi    Zelf nieuwe mappen in Nederlands met foto's,  

     picto's invoegen 

- SoundingBoard   Zelf toevoegen 

 

Eigen boeken maken: 

* Story Creator   foto's, tekst met spraakuitvoer en fimpjes 

* My pictures Talk - video modeling filmpjes foto's verwerken 
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Symbolen: 

* Ipicto    alle pictogrammen van sclera gerangschikt 

- Handy App    Nederlands, pictogrammen met spraakuitvoer,  

     niet veranderbaar 

* Picture Board   Engels communicatiesysteem, mooie foto's,   

     niet veranderbaar 

- Alexicom AAC   Engels communicatiesysteem, pictogrammen,   

     niet veranderbaar 

 

Planning/tijd: 

* Phoebeez    Dagplanning maken, met foto's en picto's, geen  

     spraak 

* IconCal    Agenda, waar foto's en picto's , geschreven   

     tekst toegevoegd kan worden 

* Weekplanner    Dagprogramma voor hele week met foto's en   

     picto's, geen spraak 

- Hoelang nog    nog hoeveel nachtjes en dan is .... 

- Stoplicht  

- Zet de klok 

- TijdsBegrip    Kunt alarm instellen 

 

Spraak: 

* Speak it!    zinnen intypen, opslaan en laten uitspreken,   

     ook Nederlandse stem te koop 

- Talking Ben    praat na wat je zegt 

- Talking Tom    praat na wat je zegt 

- Talking Penguin 3D HD  praat na wat je zegt 

 

 

Aanraken:    aanraken scherm en er gebeurt iets 

* iBaby Buttons   aanraken scherm,luchtbellen met foto's en Ned. spraak 
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* Draw Stars    aanraken en sterretjes verschijnen 

- Baby Bubbles HD   aanraken en zeepbellen verschijnen 

- Fun Bubbles    aanraken en gekleurde zeepbellen verschijnen 

- Little Gems    aanraken en figuren gaan alle kanten op 

- KaleidoBalls    aanraken en gekleurde rondjes verschijnen 

- Visual Goodies   aanraken en gekleurde sterretjes verschijnen 

- autismPlay    aanraken en er verschijnen vormen met geluid 

- Neon Pad    met vinger tekenen met neonkleuren 

- Touch Free    trek met vingen figuur na met neonkleuren 

* Scratch a sketch   met vinger over scherm en verschijnt een tekening 

* Kiekeboe 1 en 2   met vinger over scherm en verschijnt een afbeelding 

 

Eenvoudig: 

- My Suitcase    opruimen 

* Aki #1FREE    verhaaltje en puzzel 

* Baby TmTm    spelletjes voor leeftijd 0 - 4 jaar 

 

Woordenschat: 

* KleineGenie    Nederlands 

* iKidz Pro    Nederlands 

* Leer mij woorden   foto's Nederlands 

* Wurdsjes App   afbeeldingen, Fries en Nederlands  

* Pret voor kinderen   afbeeldingen, Nederlands 

Grasshopper apps   mooie apps met duidelijke foto, Engels maar veel apps kun 

     je opnieuw in Nederlands inspreken, kunt ook instellingen 

     veranderen: 

* Photo Touch    kies de juiste afbeelding 

* Little Matchups   wat hoort samen 

* Things that go together  wat hoort bij elkaar 

* Concepts    raak aan .. 
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* Colors    raak aan .. 

* Little Patterns   wat hoort in de reeks 

* Comparative Adjectives  wijs aan 

* Essen und Trinken   foto's, kunnen aangepast worden in Nederlands 

 

Alligator apps    leerzame apps met duidelijke foto's, kan spraak  

     Nederlandse spraak toegevoegd worden: 

 

* Little Solver    Wat hoort erbij .. 

* My First Words   foto's met Engelse spraakuitvoer 

* Action Words   kies uit de 4 foto's het juiste 

* Actions    foto's, werkwoorden, Engels 

* Associations     foto's, zonder spraak, wat hoort bij elkaar 

 

My First App:    hele serie leerzame apps, afbeeldingen, eerste serie gratis 

- Match it up 1, 2 en 3   wat hoort bij elkaar 

- What's Different 1, 2 en 3  wat is verschillend 

- Opposites    tegenstellingen 

- Sort It Out 1,en 2   sorteren 

- Families 1 en 2   families 

- Series 1, 2 en 3   series 

- Build it up    bouwen 

- Maze Game 1 en 2   welke weg 

- MatrixMatch 1 en 2 

- My Mosaic 

 

Actie-reaktie:     

- Little Fox    Engels leesboek, interactief 

- AnimalSound    klik op dieren en ze bewegen en maken geluid 

- Tap-it-too    klik op afbeelding en ze maken geluid en bewegen 

- Jungle Fun    klik op de afbeeldingen 
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- Adventure    klik op afbeeldingen en ze maken geluid en bewegen 

- In het circus    interactief prentenboek 

- Toddlers Seek and Find   interactief prentenboek 

- Peekaboo HD    klik op afbeelding en ze maken geluid en bewegen 

- Broom-Broom    teken een lijn en het wordt een straat met auto's 

- Dress-up    aankleden van poppetjes 

- Pepi Bath  

 

Muziek: 

- Kinder Liedjes   kinderliedjes met tekst 

- Xylobaby    xylofoon 

- Drum Kit    tik op het drumstel en je hoort trommels 

- DoReMi Zoo 

- MyFirstPiano 

- SingingFingers   teken en zing, je hoort het daarna op de ipad 

- Soundrop    plaats stokjes en laat er balletjes op vallen  

 

Kleuren en vormen: 

* MusicColor    kleuren leren m.b.v. foto's 

* SpeakColors    kleuren, foto's, zinsbouw, in Engels maar kan Nederlands 

     ingesproken worden  

- Colors    foto's, Engels 

- KittyWoorden 

- Tappie Color Mobile   kleuren en vormen 

- Toys Monte    vormen eenvoudig 

 

Puzzel: 

- Puzzle Me 1 en 2 

- Forest Puzzle 

- Jigsaw Jnr 
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- Tappie Mobile 

- Woozzle wood puzzle 

- Toddler Puzzles 

 

Fotoboeken: 

* I like Books    leerzame fotoboeken in Engels, maar kunnen ook in  

     Nederlands ingesproken worden 

* Going Places    fotoboeken Engels, bv. naar de kapper 

 

Prentenboeken (Nederlands):   

- The Moon    interactief boek 

- Freek 

- Drie Biggetjes 

- Dikke Dik Lite 

- Daar komt aap 

- Ontmoet L&L 

- Mees Kees 

- Bobbi Boken 

- Beer & Olaf 

 

Prentenboeken (Engels):  interactief 

- TownMouse 

- Abigail 

- Watson 

- Cooper 

- Hero Rails 

- MyFirstBooks 

= Steam Train 

- Frankie Frog 

- Pinocchio 
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Dieren: 

- Animals&Young 

- Animals     

- Animal Sounds   foto's van dieren, kunnen foto's toegevoegd worden 

- VocalZoo    foto's van dieren en geluiden 

 

Memory: 

* Photomatch Kids   eigen foto’s, afbeeldingen kunnen ingevoegd worden 

* Fun4Kids    kunnen eigen foto’s, afbeeldingen ingevoerd worden 

* Spelletjes voor kinderen 

- PreschoolMM 

- My first app memo-game 

- Animal Free 

- Happy touch memo 

 

Stickers:    plaatjes in een grotere afbeelding plaatsen 

* Animal stickers    

* My Scene 

* Ocean Stickers 

- Animals 

 

Visueel: 

* Differences    zoek de verschillen 

* Speurprent 

* Animal Mixer 

 

Lezen/Schrijven: 

* Little Speller    foto’s, Engels, maar kan Nederlands ingesproken worden 
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* RomPomPom 

* Maan roos  vis 

* Letterlegger 

- Smart Speller 

- Ik leer lezen 

- Woord raden 

- Spelling 

 

Tekenen: 

* PaintSparkles 

- Doodle Buddy 

- Draw Free 

- Kids Color 

 

Emotie: 

* ABA Flash Cards & Games   foto’s, Engels, maar kan Nederlands ingesproken 

      worden 

* Alligator App emotions 
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