RUPERT IS OOK OP DE IPAD BESCHIKBAAR
Met Rupert heb je steeds leuke voorleesverhaaltjes,
doeboekjes bij de hand.
Heb je een iPad dan zijn er nu ook spelletjes.
RUPERT explores...

Centraal staat Rupert, een lief groen ruimtewezentje dat op de planeet Tikitoeka
woont. Met zijn zelfgebouwde ruimteschip vliegt hij naar de aarde en verkent er
telkens een ander land. En ook op Tikitoeka valt er veel te ontdekken.
Wat begon als een reeks reisverhalen is uitgegroeid tot een volledige bib met
verschillende reeksen en een schap met spelletjes.

Waar vind je Rupert?

Er is een Rupert-app waarmee je momenteel gratis toegang hebt tot alle boekjes en spelletjes.

De eBooks kan je downloaden op www.rupertexplores.com.
De voorleesverhaaltjes zijn kort gehouden en tellen steeds 10 pagina’s.
Heb je een tablet dan kan je met Rupert je kleuter(s) de wereld laten ontdekken (dit kan thuis, in
de klas, op vakantie maar ook in de wachtzaal van ...).

Momenteel bevat de app 24 boekjes en 7 spelletjes.
1 Rupert: In dit boek kan je lezen hoe Rupert probeert te vliegen.
6 reisverhalen: In elk reisverhaal verkent Rupert een ander land. Hij maakt er telkens nieuwe
vrienden en beleeft er de gekste avonturen. Extra troef is het educatieve aspect, want in Ruperts
leefwereld maken kleuters spelenderwijs kennis met Europa. En als extraatje kan grote broer of
zus ook de vlag herkennen, de vertaling leren voor ‘links’, ‘rechts’, ‘dag’, ‘tot ziens’ en leren
tellen tot tien in de taal van het land waar Rupert is neergestreken. Toch lijkt de informatie nooit
te veel, want elk verhaal telt slechts tien pagina’s. Deze boekjes vertellen in beknopte stijl een
breed verhaal dat elke ouder naar wens verder kan uitdiepen.
Reeds beschikbaar: Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
1 kleuterkookboek: In dit boek kan je samen met je kleuter(s) lezen hoe je limonade kan maken.
12 schoolboeken: Begrippen, gevoelens, tegenstellingen, cijfers, sommen oefenen, letters,
woordjes oefenen, vormen, kleuren en boerderijdieren.
3 speciale thema’s: Een tandartsbezoek, een doktersbezoek en een boekje over anders zijn.
1 voorleesverhaal op rijm: Hierin geeft Rupert een feest.
7 spelletjes: Puzzelen, tekenen, ordenen, tellen, een schuifpuzzel, schaduwzoeken en memory.

Veel fun en voorleesplezier!

										Babs Vandecruis
								(contact: rupert@rupertexplores.com)

