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Apps voor iPad/iPhone               

 Gebarenboek 
Gebaren van mobilesigns (niet gratis). 

 Talking Tom 2 
Grappige poes die je napraat om stem uit te lokken bij kinderen (gratis). 

 SingingFingers 
Je tekent met je vinger en maakt tegelijkertijd een geluid. 

 Animal 
Dierlijke geluiden (gratis). 

 Sound Touch  
Hoortraining (dieren, vervoer, huis, muziek) Lite versie is (gratis) en een betaalde versie 
(rond de 2 euro).  

 Kids Musical  
Hoortraining. Hierbij kun je de telefoon of tablet schudden waardoor er geluid van een 
muziekinstrumentje hoorbaar is.  

 My Piano (voor wat oudere kinderen) 
Hoortraining. Deze app biedt de mogelijkheid om ritme en toonhoogte variaties te laten 
horen. Iets wat stimulerend kan werken voor de ontwikkeling prosodie binnen de 
hoorontwikkeling.  

 Nature Sound 
Hoortraining. Deze app laat natuurlijke geluiden horen: vuur, sneeuw ed. De geluiden 
zijn mooi, maar de plaatjes matig (eventueel zelf een ander plaatje gebruiken).  

 Memo-Game 
Dit memoryspel werkt op thema. Je kunt de woordjes inspreken in het Nederlands, 
zodat je tijdens het spelen steeds het woord hardop hoort. De eerste twee thema’s zijn 
gratis, zodat je het even uit kunt proberen. 

 

http://www.logo-apps.nl/?p=895
http://www.logo-apps.nl/?p=1069
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