
Tema

12 Apps
til Ipad for børn 0-11 år

Sprog og leg 



Apps til børn er en jungle, og det kniber ofte 
med kvaliteten. 

En god børne-app skal både være underholdende 
og enkel, ellers mister barnet hurtigt interessen.

Vi giver her 12 eksempler på gode Apps for børn 
der opfordrer til både leg og læring.



Sound touch lite:  

App´en har 144 billeder og lyde af dyr, 
køretøjer, musikinstrumenter og ting til 
køkkenet. 
Når barnet rør ved at billede, vises et rigtigt 
fotografi af den ting samtidig med lyden, 
som hører til. Rør ved billedet og det 
forsvinder.
Sound Touch bruger kun let berøring og det 
gør det supernemt for små fingre at 
navigere.
Findes til 35 sprog og er god til de 
2-sprogede til f.eks. begrebsafklaring. 

Kategorien Dyr er gratis, resten kan tilkøbes 
i App Store.

Alder 0 – 3 år

Petting Zoo: 

En super lækker interaktiv børnebog. 
En god interaktiv børnebog med  21 dyr, der 
alle håndtegnede og animerede. 
Petting Zoo’ er en lidt anderledes app, hvor 
en simpel streg bliver til et dyr, og når dyret 
er tegnet, kan man trykke på det, og så 
laver dyret løjer. 

Gratis med tilkøb i App Store.

Alder: 0 – 3 år



Toca Tea Party: 
En app hvor dit barn kan invitere familie, 
dukker eller bamser til at sidde med ved 
bordet på samme tid. Her kan der serveres 
kage og te. 
Appen er en form for rollespil – en fælles leg, 
hvor tre kan sidde med ved bordet. Barnet 
vælger dug og dækker bord. Der er forskel-
lige tallerkener til hver dug, og forskellige 
kopper og kager. Det socialei at invitere til at 
være med ved bordet er den pædagogiske 
værdi.

Gratis i App Store

Alder: 0 – 6 år

Silkes venner:  

Multimodalt vendespil. Læg egne billeder 
og lyd til jeres vendespil.
Silkes Venner er en app med 11 sjove og 
lærerige aktiviteter, der lærer dit barn 
om ord, bogstaver, og tal på en sjov 
måde. Bruges i dagtilbuddene i Ringsted. 

Gratis med tilkøb i App Store.

Alder: Fra 3 – 6 år.



ABC balloner: 
 
ABC-balloner lærer børn alfabetet 
på en sjov og underholdende måde.
I bunden af skærmen vises et bogstav. 
Opgaven er at trykke på fem balloner med 
det pågældende bogstav. På denne måde 
lærer dit barn at genkende bogstaverne i 
alfabetet. 
Efter hvert bogstav er der bonustegninger  - 
og ikke mindst dansk lyd . Spillet har forskel-
lige sværhedsgrader.
App´en er god måde at lære bogstaver på.

Købes i App Store, koster 8 kr.

Alder: Førskole/indskoling

Imagistory – Creative 
Storytelling: 
 
En fortælle-app der er god til at udvikle 
fantasifulde fortællinger. 
Historierne kan lyttes på igen og igen, og kan 
deles med andre.

Alder : 3 – 6 år, bruges i børnehaven. 

To gratis bøger med tilkøb i app-store.



Minitutor: Ordkøkkenet: 
Lær orddeling med kniv og skærebræt. 
Hjælp kokken og hak maden ud i stavelser. 
Hak hundredevis af skøre forretter, hoved-
retter og specialiteter. 
Brug dine point på at købe knivskarpe køk-
kenredskaber. Lav dine egne sjove opskrifter. 
Ordkøkkenet er en sjov måde at lære stavel-
sesdeling på.

Købes i app-store, koster 29 kr.

Alder: 4 – 10 år

120 ord: 

En app der hjælper dit barn med at træne 
de 120 hyppigste ord der fokuseres på i 
danskundervisningen. 
Den er opbygget, så man kan arbejde 
målrettet mod en læse- og skriveindlæ-
ring af ordene.
Se hvordan ordene staves, og hør dem 
blive læst op. Prøv også selv at skrive 
ordet. Øv dig i at stave ordene. Øv dig i at 
genkende ordene

Købes i App Store, det koster 25 kr.

Alder: Indskoling/mellemtrin



We don’t stop playing because we grow old, 
we grow old because we stop playing. 
 Gerorge Bernard Shaw

”



Play is the highest form of research.
 Albert Einstein”



Småpenge: 

Spillet lærer børn fra 3-års alderen om 
penge og matematik. 
Det er et meget enkelt  spil hvor børnene i  
selskab med skønne og gakkede karakterer, 
lærer om værdien af danske mønter. De 
lærer også om, hvordan mønterne ser ud, 
og hvilken værdi de repræsenterer. 
Spillet er i øvrigt også velegnet til at spille 
sammen med børnene – på den måde ind-
ledes en lærerig snak om, hvad penge i det 
hele taget er for noget. 
Småpenge indeholder 4 spil, som udfordrer 
børnene på forskellige måder. Alle spil kan 
spilles fra 3 år. 

Købes i App Store.

Alder: Fra 3 år.

Kodable K-5: 

Spillet lærer børnene den helt basale og 
simple måde at kode på. Spillet træner 
hukommelse og logik.

Gratis i App Store

Alder: Fra 4 - 11 år.



Tynker – Coding for kids: 
 
Spillet lærer børnene den helt basale og 
simple måde at kode på. 

Spillet træner hukommelse og logik.

Gratis i App Store

Alder: Fra 4 - 11 år.

Scratchjr:

Denne app giver de yngste  mulighed for 
at lave deres egne små fortællinger ved at 
programmere deres egne interaktive 
historier og spil. 
Undervejs lærer de at løse problemer, 
designe deres egne historier og udtrykke 
sig selv kreativt på computeren.

Gratis i App Store

Alder: Fra 5 år



”Vi forældre skal engagere os i børns 
brug af iPad ligesom alt andet, de laver. 
Vi skal gå ind i det og ikke bare lade 
iPaden være en slags børnepasnings-
maskine.
 Dorthe Boe Danbjørg. Formand for Forældrenes Landsorganisation 

Giv børnene ret til at lege og lære, at 

drømme og forme, leve og være. 

Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, 

gror det, de gamle kaldte lykke.  

Carl Scharnberg

”
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