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Hvad ser vi på, når vi vælger? 
 Legeværdi (er barnet godt underholdt?) 

 Læringsværdi (lærer barnet noget?) 

 Socialværdi (lægger spillet op til at lege sammen?) 

 Æstetikken (er det pænt/lækkert at se på?) 

 Sprog (tales der dansk? Og hvis ikke, kan barnet så bruge app’en 

alligevel?) 

 Pris (koster det noget? Og hvis ja, er det prisen værd?) 
 

Sago Mini Sound Box  
Ipad og Android 

Leg med lyde, der vokser til bobler, og udklæk boblerne til 

et dyr ved at holde fingeren nede på skærmen. Med app´en 

kan helt små børn lære at navigere på en ipad.  

Lego Duplo 
Ipad og Android 

Fin og enkel fortælling om giraffen og kaninen, der skal rejse 

til Afrika til løvens fødselsdag.  
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Pepi Tree 
Ipad og Android 

Fra skovens bund til træets top møder vi forskellige dyr. 

Ved hvert dyr kan man spille og lære, hvad dyrene spiser, 

hvor de lever mm. Spillet er helt enkelt, så de yngste også 

kan være med. 

Lego Duplo Train  
Ipad og Android 

Leg lokofører, der kører toget, klipper billetter og  

hjælper passagerer. Undervejs skal der bygges broer og 

lægges togskinner. Spillet er enkelt og grafikken flot.  

Anbefales fra 2 år. 

Pepi Bath  
Ipad og  Android 

Leg og lær om god hygiejne på en sød og skæg måde.  

Hjælp børnene med uglet hår og beskidt tøj med at vaske 

hænder, pudse næse, vaske tøj og meget mere.  

Pepi Bath kan også bruges til dialog mellem barn og vok-

sen, mens app’en spilles. 

Toca Boca (Birthday Party og Doctor) 
Ipad og Andoid  

Invitér din bamse eller forældre til fødselsdag eller leg læge 

og hjælp patienten i Toca Boca Doctor. 
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Bamsemix 
Ipad og Android 

Bamsemix indeholder to små spil, hvor barnet får styrket de 

overordnede begreber. Der sorteres i kategorier eller fra-

vælges ting, der ikke passer. Man kan spille alene eller sam-

men. Med god mulighed for dialog mellem barn og voksen. 

Knæk læsekoden  
Ipad 

Træn bogstavernes lyde samtidig med, at man skal skrive 

bogstaverne på skærmen med rigtig skriveretning. Bogstav-

lydene bliver derefter sat sammen til vrøvleord og skrives 

på skærmen. Der er både en træningsdel og en spilledel. 

Lær klokken    
Ipad og Android 

Se en lille film og hjælp Kaptajn Jonathan med at reparere sit 

ur. Fin og enkel og med små spil. 

Mine allerførste apps 

 

Fagtesangbogen 
Ipad og Android 

Fagtesangbogen indeholder fagterne til mange af de sange, 

som børnene lærer i børnehaven. Fin og brugbar. 

Min første app 
Ipad  

En interaktiv billedbog med fine fotos af genkendelige situati-

oner: babyansigter, dyr, køretøjer og andet der siger bruu-

um. 
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Småpenge 
Ipad 

Lær på en sjov måde om brug af penge og møntværdi. 

Penge skal sorteres i pengekassen, sparegrisen fodres med 

mønter og pungen skal fyldes op, så man kan gå på indkøb 

hos  

Bogga Alfabet 
Ipad og Android  

Godt og enkelt begynderspil. Barnet kan vælge et bogstav og 

farve det. Bagefter kan man danne ord.   

Moji Bingo Math 
Ipad og Android 

App’en er god til børn der allerede har et kendskab til tal og 

matematik. Igennem leg og bingo-sjov bliver børnene klogere 

på matematik og klokken. App’en har flere niveauer. 

Leo & Mona, Læsesjov 
Ipad  og Android 

Leg med lyde, bogstaver og ord: Mona river billeder i styk-

ker, så bogstaverne bag ordet kommer frem. Leo flyver ud i 

natten efter bogstaverne i lydrette ord. App’en er flot illu-

streret og har en herlig lydside.  

Bugs and Buttons  
Ipad og Android  

Lær at tælle og sortere. Sjov og med superflot grafik. 
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Pippi, Villa Villekulla 
Ipad  

Gå på opdagelse i Villa Villekulla! Klæd Pippi og hendes ven-

ner ud, vend pandekager og spil musik sammen med Pippi, 

Tommy og Anika. Skøn og genkendelig for Pippifans fra 3 år.  

Cirkeline 
Ipad  

Spil gode spil, lyt til musik eller se film m.m. med Cirkeline 

og hende venner Frederik og Ingolf. Hyggelig app man kan 

spille sammen eller alene. Her kan de yngste også være med. 

Ramasjang 
Ipad og Android 

Mød de kendte figurer fra TVs Ramasjang-univers, og spil 

mange gode og lærerige spil. Husk at opdatere app’en en-

gang imellem, da der tit bliver tilføjet nye spil med fx den 

rare Hr. skæg eller den ikke-bad-glade Onkel Reje. App’en 

er både for store og små. 

Alfons Åberg  
Ipad og Android 

App’en tager udgangspunkt i filmen Hokus Pokus Alfons Åberg. 

Alfons vil bygge en høj træhytte. Hjælp ham med at støvsuge 

eller lave mad m.m. og få til gengæld et bræt til at bygge  

videre på træhytten. 

Pettsons opfindelser  
Ipad og Android 

Hjælp Peddersen med at sætte opfindelser sammen på den 

rigtige måde. Hver opfindelse kræver en god lille opfinder 

med masser af fantasi og logik. Peddersen og Findus’  

univers er herligt og hyggeligt. Anbefales fra 5 år. 

Kendte universer 
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Puppet Pals 2   
Ipad  

Lav din egen fortælling og skuespil. Vælg flotte scenografier 

og skuespillere. Skab en fantastisk fortælling, digt eller syng 

m.v. – app´en findes også til skolebrug.  

Vær kreativ 

Hama Universe 
Ipad og Android 
Børnene kender perleplader fra deres hverdag, og derfor er 

app´en nem at gå i gang med. 

Fem universer, hvor barnet kan lave perle-plader i bestemte 

farver og former i temaer. Det er også muligt at slippe fanta-

sien løs med farver og mønstre og måske hente inspiration til 

næste gang de tredimensionelle perler tages frem.  

Sago Mini Spilledåse 
Ipad og Android 

Tre kendte børnesange gemmer sig i denne app med skønne 

og vel-komponerede lyd- og billeduniverser. De yngste kan 

prikke løs, nyde og lade sig overraske. De større vil opdage, 

at der ligger sange gemt og kan lege med rytmen og tonerne 

i det interaktive landskab.  

Doodlecast  
Ipad 

Tegn imens tegningen filmes og lyden optages. Hyggelig app, 

hvor man har mulighed for at genhøre barnets egen fortæl-

ling til tegningen. Hvis man har svært ved at komme i gang 

med at tegne, får man et igangsættende spørgsmål og starten 

på en tegning. Flere fingre kan tegne samtidig.  
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Tegneleg for børn – Sjove figurer 

Ipad 

Tegning med turtagning, hvor to eller flere deltager 

skiftes til at vælge en del af tegningens udseende. Sam-

men skabes en and med skjorte, nederdel og træsko – 

som I sammen kan grine af. Hyggeligt og kreativt sam-

vær - og en sjov og enkel app, hvor alle kan være med. 

Petting Zoo   
Ipad og Android 

Søde tegninger af dyr kommer til live, ved at prikke og træk-

ke i dem. En god app for de mindste. 

E-bøger 

Sangbog   
Ipad 

Mere end 50 klassiske børnesange og sanglege, du kan synge 

sammen med dit barn. Både nye og klassiske børnesange, 

som hele familien kan samles om og synge med på. Med både 

tekst og melodi. Anbefales varmt. 

Hunden Ib   
Ipad og Android       

Lyt til tre hyggelige historier om hunden Ib, der elsker pølse. 

Til hver historie er der et spil tilknyttet.  

Troldeliv   
Ipad  

Ellen Hillingsøe læser bøgerne højt om troldeungerne Paja og 

Pajko. Lyt til historien og nyd samtidig Peter Madsens  

fantastiske illustrationer.  


