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Radioapans populära app får fler sagor
Den populära barnappen ”Radioapans banankalas” som används av 100 000 barn och föräldrar varje vecka får idag nytt och
spännande innehåll: Tio nya sagor och nya sånger.

.  
Radioapans banankalas 2014. Illustratörer: Patrik Lindvall, Ingrid Flygare och Mattias Jonsson

I Radioapans värld är det kalas som gäller. Här kan alla barn baka tårta, blåsa ballonger, dela ut ljudpaket och lyssna på smakprov från
Barnradion.

Nytt är att man bland annat kan höra hur det går när Radioapan tappar bort sina ljud, lyssna på sagan om Pojken och Draken och sjunga med
i Sagoskogssången.

– Radioapans banankalas är så otroligt uppskattad av både barn och föräldrar och det är väldigt kul att kunna utöka med fler mysiga sånger
och sagor som vi vet efterfrågas, berättar Kristina Pérez på Barnwebben/Underhållning som har varit med och tagit fram ”Radioapans
banankalas”.

”Radioapans banankalas” lanserades 2012 och riktar sig till barn mellan 3-8 år.

Mer om "Radioapans banankalas" 

”Radioapans banankalas” är anpassad för de yngsta barnen med stora tryckytor och mycket ljud och animationer. Den är framtagen i
samarbete med barn och noga testad så att den ska vara både rolig och lätt att använda. Fokus ligger på lek och att alla barn ska kunna lösa
de olika momenten i sin egen takt.

"Radioapans banankalas" är gratis och det finns inga köp inne i appen.

Appen finns för Iphone, Ipad, Ipad Air och Ipad Mini samt smarta telefoner och surfplattor med Android 2.3 och uppåt. Sök på ”Radioapan” i
Appstore eller i Google Play.
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