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Fundels Prentenboeken zijn bestaande prentenboeken voor kinderen tussen drie en zeven jaar die tot leven komen op een
interactieve manier. De digitale prentenboeken omvatten animaties en zijn aangevuld met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten.
Deze spelletjes en oefeningen zijn allemaal opgebouwd rond het verhaal en de figuren in het boekje. Zij vormen een aanvulling op
het originele prentenboek dat centraal blijft staan. Door bewegende beelden, muziek en gesproken tekst te combineren met het
papieren boek wordt de taalontwikkeling van kinderen extra gestimuleerd. Ook in de klas kunnen Fundels gebruikt worden om
samen te luisteren en te kijken naar het verhaal.
Wat kan je met Fundels allemaal doen?

 Lezen in het boek waarbij de tekst kan worden voorgelezen & ondertiteld, in verschillende talen
 Een geanimeerde versie van het boek bekijken, in verschillende talen
 Tekeningen maken en kleurplaten inkleuren
 Spelletjes spelen waarin de figuren uit het boek tevoorschijn komen
 Knutselwerkjes maken aan de hand van uitgeschreven knutselactiviteiten
 Je eigen filmpjes maken op basis van de achtergrondplaten en figuren uit het boek
Hoe werkt het?
Stap 1 : Download de Fundels-app via de App Store of Google Play Store
of
Stap 1: Installeer de Fundels-toepassing op je PC Stap 2: Klik op het "de bib"-logo Stap 3: Meld je aan met je Mijn Bibliotheekaccount Stap 4: Kies het boekje dat je wil lenen Stap 5: Het boekje wordt gedownload op je toestel
Welke apparatuur heb je nodig om gebruik te maken van Fundels Prentenboeken?
Je hebt één van de volgende toestellen nodig:

 een tablet/smartphone die draait op Apple (iOS 6.0 of recenter)
 een tablet/smartphone die draait op Android (Android 4.0 of recenter)
 een PC (Windows XP of recenter)

Je hebt een internet- of wifi-verbinding nodig om je aan te melden en/of een keuze te maken uit het Fundels-aanbod en de Fundel
te downloaden.
Eenmaal je een Fundel hebt gedownload, heb je geen internetverbinding meer nodig om die Fundel te gebruiken.
Elke geregistreerde bibliotheekgebruiker kan gratis 7 Fundels per jaar uitlenen.
De uitleentermijn is vier weken en geleende fundels kan je ook offline gebruiken, eenmaal gedownload op je toestel.

Meer info?
 Website Fundels

Contactinformatie
bibliotheek - hoofdfiliaal Maaseik
Bibliotheek
Bleumerstraat 68
3680 Maaseik

089 564 074
 bibliotheek@maaseik.be

openingsuren

Vandaag open van 12:30 tot 18:00
Morgen open van 12:30 tot 18:00
Alle informatie

