Bøger
Den Lille Blå Hest og Mariehønen

H.C. Andersens Eventyr

KaareTone, Betaling, App Store
Sød, lille fortælling om en mariehøne, der besøger en blå
hest. Mariehønen tegner en tegning, der hele tiden udvikler
sig. Tegningen er på et tidspunkt for uhyggelig for hesten,
men så er det heldigt, at mariehønen kan viske den ud igen.

Lindhardt og Ringhof, Gratis, App Store
H.C. Andersens kendte eventyr fortælles og illustreres, og
man kan følge med i oplæsningen undervejs. I app’en er der
også mulighed for at købe adgang til mange eventyrfilm.

Ellevilde Ellas Sommereventyr

ROSINANTE&CO, Betaling, App Store
Hvad siger løven og andre vilde dyr? Det kan man høre i
denne app, hvor man også får en masse fakta om dyrene.

Rock Pocket AS, Gratis/Betaling, App Store
En rigtig fin app fuld af farver, spræl og sjove påfund. Man
kan fx få solen til at stå op og gå ned, være med til at farvelægge et maleri og trykke på en ringklokke, der får Ellas ven
til at skifte udklædning.

Gugimadudi 		
TASYIdeas, Betaling, App Store
En række sjove rim om blandt andet mad i madkasser, tanter, spøgelser og vejret. Med fine illustrationer til.

Hvad siger løven og andre vilde dyr

Mimbo Jimbo
Gyldendal, Betaling, App Store
Jakob Martin Strids charmerende fortælling om den lille, blå
elefant, Mimbo Jimbo, er også skøn i en digital udgave. Læs
selv, eller få bogen læst højt.

Mis med de blå øjne
Gyldendal, Betaling, App Store
Egon Mathiesens klassiker om den lille mis med de blå øjne,
der drog ud for at finde landet med de mange mus. Børn
elsker den stadig!

Peter Pan fra Ønskeøen – eventyr for børn
Forlaget Propell, Gratis/Betaling, App Store
Historien om drengen, der aldrig bliver voksen, i en digital
udgave med stemningsfuld baggrundsmusik. Køber man
hele pakken, følger der spil med samt muligheden for at
optage sin egen fortællerstemme.

Æ Lille Frø å synnejysk
Gyldendal, Betaling, App Store
Der er ingen frø så uartig og slem som ”Lille Frø”, men der er
heller ikke nogen frø, der er så sød og charmerende! Bogen
fås både med og uden sønderjysk dialekt.

Bogstaver, ord og tal

De kendte

ABC-balloner

Cirkeline

LingApps, ApS, Betaling, App Store
Her kan man lære alfabetet på en sjov
måde. Man skal fange balloner med
et bestemt bogstav. Når man har
fanget fem, vises der et billede af
et ord, der begynder med det
pågældende bogstav. Klarer
du opgaverne, får du et stort
bifald.

Cirkeline tæl til 10
ROSINANTE&CO, Betaling, App Store
Tag med Cirkeline, Frederik og Ingolf ud
i naturen, hvor de gerne vil have hjælp til
at tælle skyer, sommerfugle, snegle, stjerner,
osv.

Matemaslik
Space Time Foam, Gratis/Betaling, App Store
Hvem elsker ikke slik? Her er der masser af
det, og det skal tælles. App’en indeholder
regnestykker, en talquiz og en ”pakkeslik-leg” med forskellige sværhedsgrader.

Tomas Landgreen, Gratis, App Store
Cirkeline laver masser af sjov i
sin tegners værelse. Vær med til
at spille på xylofon, tegne med
kridt og blomster, farvelægge
maleark, spille vendespil,
tænde fyrværkeri og skifte tøj
på den lille alf.

Flunker Bøger
Krea Media A/S, Gratis, App Store
De sjove flunker er børnenes favoritter, når det gælder om at finde ting på
detaljerede tegninger fulde af ballade og
skøre påfund. Vælg en bog og en side, og det
bliver sagt højt, hvad du skal lede efter.

Leg med Dora
MTV Networks, Betaling, App Store
Dora Udforskeren, som man også kan følge
med på eventyr i fjernsynet, er klar med
tre sjove spil i sin app: Puslespil, huskespil
og ”Find mig”, hvor man skal matche
billeder.

Ordspillet

Magnus og Myggen – Film og Fis

Fusentast, Betaling, App Store og Google Play
Der er rig mulighed for at udvide ordforrådet med denne
app, der viser masser af billeder indenfor kategorier som
dyr, legetøj, musikinstrumenter og frugter. Et billede vises,
og der kommer en karakteristisk lyd og en pigestemme, der
siger navnet på tingen/dyret.

Krea Media A/S, Gratis, App Store
Første film er gratis, og derefter kan man købe flere af de
charmerende film med de to gode venner. Her er også vendespil, ordleg og puslespil at fornøje sig med.

Talspillet
Fusentast, Betaling, App Store Google Play
Leg og læring hænger godt sammen her, hvor man tæller dyr
og frugter. Spillet har forskellige sværhedsgrader, og app’en
indeholder også en sød tællesang.

Rasmus Klump
Egmont, Gratis, App Store og Google Play
Rasmus Klump og hans venner er bare ikke til at stå for. I
app’en om ham, kan man bl.a. lave lækre pandekager, spille
kryds og bolle samt finde de forskellige figurer på sjove
myldrebilleder.

Skæg og ballade
ClickySticky
invocore/Merge Mobile Inc., Betaling, App Store og Google Play
Man laver her sin egen lille mini-film, hvor der indsættes
”klistermærker” med fx dyr, mennesker, fly og skyer i forskellige landskaber. Filmen kan justeres løbende og blive mere
og mere spændende.

Farvemonster - lær farverne!
Wombi Apps, Betaling, App Store og Google Play
Et sultent monster skal have hjælp med at finde det mad,
han lige har lyst til. Det skal være med den rette farve, ellers
spytter han det ud igen.

Flyttefjæs med Carsten og Gitte
Copenhagen Bombay, Gratis, App Store
Flemming med et numse-ansigt vil gerne skifte udseende.
Han har en drøm om, hvordan han skal se ud. Kan han mon
få sin drøm opfyldt?

LEGO DUPLO ZOO

Sneak HD

The LEGO Group, Gratis, App Store og Google Play
Det er ikke kun på børneværelset, at der kan bygges med
Legoklodser. I denne fantasifulde app er der rig mulighed for
at bygge og hjælpe kaninen og giraffen på de udfordringer,
de møder på deres vej til løvens fødselsdag.

Made In Me, Betaling, App Store
Shhyyy! Du skal være stille og gemme dig godt, hvis du skal
se monsteret, som man kan få frem med lokkemad. Hvis du
siger en lyd, kan det være monsteret opdager dig og tager et
billede af dig.

Miny Moe Car

Snuttefilm

Blinq, Betaling, App Store
For alle bilfans! Udover, at man får lov til at styre en bil, kan
man også være med til at reparere den, når fx pindsvinepigge har punkteret et dæk. Vroom, Vroom.

Bullitt Film, Gratis, App Store
Små, nuttede tegnefilm, der er baseret på Anna-Clara
Tidholms småbørnsbilledbøger. Man kan også lege med figurerne fra filmene. Især velegnet til de mindste børn.

Piratskatten - et memory-spil

Waka Space

Wombi Apps, Gratis/Betaling, App Store og Google Play
Som en rigtig pirat skal du vende guldmønter med kranier
på, og finde de piratting, der passer sammen.

Wakajaka, Betaling, App Store
En tur ud i rummet må være drømmerejsen for de fleste
børn. Man starter med at bygge sig en rumraket, og så bliver
man ellers skudt ud i rummet, hvor mystiske ting sker.

Tegn og mal
Drawing Pad
Darren Murtha Design, Betaling, App Store og Google Play
Tegneblok. Rigtig sjov tegneapp, hvor man kan fx med
udgangspunkt i sine egne
fotografier kan kreere superfine tegninger med pensler,
stempler, klistermærker,
kridt, osv.

Kaleidoscope
Drawing Pad
Bejoy Mobile, Gratis, App Store
Der er nærmest
som magi, når
man laver smukke
kalejdoskop-tegninger med denne
app. Tegningerne
kan endda blive
levende i en lille film.

Paint my wings
Toca Boca AB, Betaling, App Store
Her kan man farvelægge sommerfuglevinger med prikker, streger og striber i
skønne farver. Man kan tage et billede til kamerarullen, når man er færdig med at dekorere.

Pi Casso – Min egen kunstmalebog
Holstein og Schmidt ApS, Gratis, App Store
Det er aldrig for tidligt at begynde som kunstner.
Med Pi Casso kan man male Mona Lisa, Skriget
og andre berømte kunstværker.

Lyde
Cat Piano – Meow
Yuan Zhou, Gratis, App Store
Er en killings miaven ikke bare
noget af det sødeste? Nu kan
man spille klaver med kattelyden! Tryk bare løs på tangenterne.

Lydlotto HD Dansk
Jetmobile, Betaling, App Store
Rigtig sjov app, hvor man skal
gætte hvilken lyd, der passer
til tre billeder, der bliver
vist. Det kan være hverdagsting i hjemmet, dyr,
transportmidler, osv.

Sound Touch
Sound Touch Interactive,
Gratis/Betaling, App Store
og Google Play

Hvordan er det nu en ugle
lyder? Og en harmonika?
Det kan man hurtigt finde ud af
her, hvor forskellige dyr, transportmidler og musikinstrumenter præsenteres med et billede samt lyden og udtalen af
tingene.

(Næsten) ligesom i den virkelige verden
Bamba Burger

Pepi Bath

Mezmedia, Gratis, App Store
Træd ind i en burgerbar og lav din egen yndlingsmenu. Der
er et væld af muligheder. Hvad med en milkshake med dinosaurus eller troldmandssmag?

Pepi Play, Gratis/ Betaling, App Store og Google Play
Her læres gode manerer! En pige og en dreng skal have
hjælp med at vaske hænder, klippe negle, pudse næse og
rede hår. Man kan også hjælpe dem med at tage deres beskidte tøj af, vaske det og hænge det til tørre.

Cookie Doodle
Shoe the Goose, Betaling, App Store
Hvem elsker ikke at bage kager? Skær smør, knæk æg, hæl
mel i en skål og rør rundt. Efter en tur i ovnen, skal kagen
skæres ud og pyntes. Mums!

I Mommy

			

K & N Ventures, Gratis/Betaling, App Store
Når omsorgsgenet skal plejes, er ”I Mommy” perfekt. Man
laver sin drømme-baby og giver hende/ham sutteflaske,
en ren ble og et bad. Baby svarer enten ved at grine eller
græde.

Pearly

				

Pepi Tree				
Pepi Play, Gratis/ Betaling, App Store og Google Play
Det er ren idyl, når man åbner denne app, idet man straks
hører fuglekvidder og kommer i selskab med skovens sødeste dyr, som man kan fodre.

Toca Store

		

Tocca Boca AB, Betaling, App Store
Hvad skulle det være? I Toca Store kan du få alverdens ting
og betale med mønter fra din pung. Ideel app, hvis man er
to om en tablet.

				

Tappaz, Gratis/ Betaling, App Store og Google Play
Træt af at have perler liggende ud over hele gulvet? I ”Pearly” kan man lave masser af perleplader helt uden oprydning bagefter.
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