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Susan Tipt Apps

In deze rubriek worden educatieve apps, taaltools en lesplannen uitgelicht.
Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Daarnaast verzorg ik onder meer presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs en geef ik trainingen. Via mijn site houd ik jullie graag
op de hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps voor kinderen en onderwijs. Regelmatig schrijf ik recensies en blog over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig
geworden? Neem dan een kijkje op Susanspekschoor.nl. Volg mij op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven.
Dit schooljaar zal ik in deze rubriek diverse apptips met jullie delen.

Letters leren schrijven – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 3,99
In deze app draait alles om het oefenen van schrijfletters. Voeg spelers toe door ze een naam te geven en een afbeelding te (laten) kiezen. Er zijn drie
verschillende races die gespeeld kunnen worden: kleine schrijfletters, hoofdletters en cijfers. Zodra je de keuze hebt gemaakt, zie je de letter of het cijfer
in beeld. Er wordt voorgedaan hoe de letter of het cijfer geschreven dient te worden. Zodra je er klaar voor bent, maak je deze letter of cijfer na, schrijf je
het over. Dit kan met de vinger, maar ook met een pen, geschikt voor devices. Ondertussen loopt de tijd. Wanneer je van de weg afraakt dan stopt de tijd
en start je opnieuw. Na afloop kun je er voor kiezen om nogmaals deze letter te schrijven of terug te gaan naar het startscherm en zo een andere letter
of cijfer te gaan schrijven. Bij de letters en cijfers kun je zien welke speler de snelste tijd heeft behaald.

Hoe werkt mijn lichaam – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 4,49
Maak met behulp van deze app kennis met het menselijk lichaam. Nadat je een lichaam (huidskleur) gekozen hebt kom je via de röntgen
en de lopende band bij het volgende onderdeel. Door een keuze te maken uit één van de acht hendels (of meerdere tegelijk), leer je van
alles over het bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel, urogenital stelsel, spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel, skeletsysteem, spierstelsel en
de huid. Kom op deze manier te weten hoe alle organen en onderdelen heten. Durf jij het aan om de woorden op de goede plek te zetten?
Kijk ook wat er met het lichaam gebeurt wanneer deze in rust of in beweging is. En wat doet het lichaam wanneer je het warm of koud
hebt? Een educatieve app voor kinderen die visueel prachtig weergeeft hoe het menselijk lichaam werkt.

Pythagorea – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – gratis
Deze app kan worden gebruikt bij wiskunde. In het menu vind je 27 onderwerpen, met meer dan 350 opdrachten. Opdrachten op het gebied van lengte
en afstand, gelijkbenige driehoeken, loodlijnen, pararellellogrammen, cirkels, puntsymmetrie en meer. Je kunt pas verder met de volgende opdracht
wanneer je de huidige opdracht afhebt. Weet je het antwoord niet en wil je verder, dan kan dat door meerdere keren de pijl aan te raken. In het menu kun
je per onderwerp zien hoever je bent. Heb je één van de 27 onderwerpen in jouw les zitten, dan is deze app een mooie manier om de stof te oefenen.

Pythagorea 60° – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – gratis
Een vergelijkbare app als de vorige is de app Pythagorea 60°. Met 26 onderwerpen en meer dan 300 opdrachten is deze app geschikt voor
meetkunde. Met onderwerpen als middelloodlijnen, ruiten, hoogtelijnen en meer. Weet je even niet wat er met een benaming of stelling
bedoeld wordt? Kijk dan in de woordenlijst. Hier staat het met woorden en afbeeldingen uitgelegd. Ook deze app is een aanrader voor het VO.

Thinkrolls Space – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 4,49
In de serie Thinkrolls is dit de vierde app. In deze serie gaat het om logisch denken. Je bent in de ruimte en mag verschillende levels op de planeten
oplossen. Ze worden steeds iets moeilijker. Verplaats het karakter en breng deze over alle obstakels. Let goed op in welke volgorde en welke hulp
je wanneer inzet. Zo kan het kaasmonster de kaas opeten, maar ook holle ruimtes opvullen. Verzamel onderweg punten in de vorm van harten en
sterren. Van de punten kun je weer nieuwe karakters kopen. Een uitdagende game voor kinderen.
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