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App’s i Bording Børnehave
Lav collager og digitale bøger med børnene

Pic Collage
En simpel app, hvor man indsætter egne fotos, roterer,
skærer til, laver effekter mv. Lav collage sammen med børnene eller
anvend programmet til fotodokumentation.
Alder: 4 år + sammen med voksne.

PhontoFunia
PhotoFunia er en god måde at gøre dine fotos særlige.
På kun et par minutter kan du ændre dine fotos på forskellig vis.
App’en er let at bruge og der tager kun et par minutter og ændre dine fotos på
forskellig vis.
Sæt dit billede på forsiden af et blad, på et billbord osv.
Alder: 3+

Book Creator
Book creator er en simpel måde at lave e-bøger på.
Her kan du sætte dine egne billeder ind og samle dem til en bog.
Du kan også indsætte lyd og videoer
Alder: 5+, med guidning kan alle finde ud af det.
Købt udgave
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Naturapps
Geocaching Classic
Geocaching er en fritidsaktivitet for hele familien, hvor der findes "skatte" over hele jorden
ved hjælp af en GPS-enhed eller en smartphone med GPS-modtager.
Klassisk geocaching er vejen til:







Motion, frisk luft og fysisk velvære.
At "koble af" fra hverdagen og slappe af.
Plus-tid med hele familien. Børn elsker klassisk geocaching!
Kendskab til specielle steder, kun lokale kender til.
Socialt samvær med andre geocachere.

Det er nemt at komme i gang - og alle kan finde ud af det
Børnehaven har købt fuld pakke

Lav små film sammen med børnene

Puppet Pals 2/Puppet Pals 2:School Edition
Giver mulighed for at lave små dukketeaterlignende film, hvor
man selv styrer sine digitale figurer inde i et optagefelt på skærmen.
Man kan selv indtale sin lyd hen over, mens der optages og egne
fotos/figurer/baggrunde kan inddrages. Det kræver meget lidt teknisk
indsigt at gå i gang, det er tydeligt hvad man skal gøre for at komme
videre og det er nemt at gemme filmen på iPad’en eller sende filmen
over mail/dropbox.
Alder: 4 år +

iMotion HD
En app der kan bruges til at lave stopmotion film.
Et simpelt program med få indstillinger og værktøjer.
Alder: 4 år+ sammen med voksne.

iMovie
Fremstil film. Der kan vælges mellem forskellige temaer,
lydspor, titler og overgange. Egne lyde eller eget musik kan tilføres.
Alder: 5 år + sammen med voksne.
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Rewind Camera
Rewind kamera --- optage video i omvendt realtid er en sjov app der giver
mulighed for at optage video i bakgear.
Alder: 3+

Video Star
Video Star gør dig og dine venner til stjerner.
Dette er en app til at lave musikvideoer.
Vælg mellem mange forskellige sange og effekter.
Det er meget nemt, vælg en sang og start kameraet.
Alder: 3+, jo ældre barnet er jo mere kan det udforske.

Små kode app’s
Kodable
Kodningsapp hvor man skal føre en lille bold gennem en bane. Det gælder om at få alle mønter
samlet. Det er en meget enkelt app hvor der ikke er ret mange tryk.
Bolden styres ved at der ligges pile i den rigtige rækkefølge hvorefter der skal trykkes start.
Alder 4+

Bee—bot
Beebot er et spil hvor børnene skal tænke/tælle sig frem til hvordan den lille bi kommer hen til
Blomsten. Det gælder om for barnet at kode bi’en ved hjælp af pil taster.
Alder: 4+ der er mange niveauer og nogle af dem er meget svære.

ScratchJr
ScratchJr er en app der gør små børn i stand tl at skabe egne interaktive historer og spil.
Man klikker små puzzlespilsbrikker sammen for at få figuerne til at hoppe og danse.
Alder 5+ kræver en voksen til at starte med.

Leg og læring med bogstaver og tal

Knæk Læsekoden
Et bidrag til den første læsetræning. Øvelser i bogstavernes form,
lyd og skriveretning.
Alder: 4 år +
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Lær at regne med Miniklub
Dit barn introduceres til matematik på en sjov og interaktiv måde,
mens det lærer at regne i opgaver med plus og minus.
Alder: 4+

Lille Læser
En app for de 2-4-årige, men kan også bruges af 5-6-årige.
Lille Læser kan være en støtte i arbejdet med børns ordforråd og en let
vej ind i læsningens og skrivningens verden. Børnene bruger til en start
Lille Læser sammen med en voksen. Alder: 2 år+

Miniklub Lite
Er et læringsspil med dansk tale. Spillet er flydt med fantasifulde
regne opgaver.
Engelsk, klokken, Rime, Gange og farver kan tilkøbes i app'en
Alder: 5+
Børnehaven har købt fuld pakke

Lolas ABC-fest FREE
Det er totalt fornyet Lolas ABC fest, giver timevis af sjov,
læring med Lola og hendes venner. Spillere kan starte med
at lære vokaler og senere sammen med Lola mestre læsning,
skrivning og ordgenkendelse. Alle børn er inviteret til Lolas fest
Alder: 3-5 år

Leo og Mona, Læsesjov
Leo og Mona er et par nysgerrige børn der holder af at eksperimentere og lære nyt.
I læsesjov kaster de sig over lyde, bogstaver og ord, det er både hyggeligt og lærerigt
Alder: 6-8 år
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Hit med lyden
Palle post og alle hans venner i Hit med lyden hjælper dit barn til at lære bogstavernes
lyde at kende, dette kendskab vil senere lette læseindlæringen.
Brug hit med lyden til at fremme barnets forståelse for at bogstavernes lyde er af mindst
lige så stor relevans som dets navn.
Hit med lyden giver barnet mulighed for at blive fortrolig med bogstavernes lyde gennem
forskelle lyde, aktiviteterne er bygget op omkring alfabetet, hvor hvert bogstav er
repræsenteret af et sødt dyr samt af bogstavets lyd.
Alder: 2-6

Vokaljagt
Vokaljagt giver både mindre og mellemstore skolebørn mulighed for at lære vokaler
på en ny måde, ikke flere kedelige papirer eller trætte bøger hvor man side op og side
ned skal skrive a-e-å-ø etc.
Nu får du mulighed for at lære om vokalerne på en ny og sjov måde gennem spil.
Alder: 4+

ABC huskespil (de store bogstaver)
I ”ABC huskespil” lærer barnet alfabetet med de store bogstaver.
Når et kort vendes læses bogstavet højt. På kortet er der samtidig et
billede af noget barnet kender, som starter med det pågældende bogstav.
Alder: 4+

Trunte Lunte børnebøger – læs, spil og mal
Trunte Lunte børnebøger højtlæses for de yngste børn, med spil,
animationer og mulighed for at farvelægge sin egen Trunte Lunte bog.
Spil tombola, puslespil, huskespil, prik til prik, Klæd Trunte Lunte og Bamse på.
Alder: 0-5 år

Koncentration/huskespil
Rasmus Klump
En app med flere forskellige spil og aktiviteter - maleprogram,
vendespil, kryds og bolle, små film mv.
Alder 4+
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Don’t step on the white block
Kan du kende forskel på sort og hvid?
Test dine reflekser, det er alt hvad det kræver for at spille.
Reglerne er enkelte, lad være med at træde på de hvide felter.
Alder: 4+

Fotohuskespillet
Et klassisk vendespil, hvor hukommelsen trænes
og barnet lærer nye ord. I spillet er der er mulighed for at sætte sine
egne fotos ind på vendekortene, samt indtale lyd der passer til.
Spillet kan vælges i flere sværhedsgrader. Giver mulighed for at
stimulerer sprog og hukommelse.
Alder: 2 år+

Farm dyr puslespil for børn og småbørn
Puslespil for børn med dejlige dyr.
App'en er designet til at forbedre, hånd-øje koordination,
Koncentration, logisk tænkning, motorik og visuel perception
Alder: 4+

App for børn – gratis børnespil
App'en indeholder 8 spil og 8 puslespil
Alle spil og puslespil har forskellige sværhedsgrader og er beregnede på at
træne dit barns evne til logisk tænkning, samtidig med at de er sjove og underholdende.
Når barnet har gennemført et puslespil forvandles det til et sjovt og lærerigt spil.
Alder: alle

Tivoli minimale par
Har dit barn brug for at træne evnen til at skelne lyde der ligger tæt op af hinanden?
Minimale par i tivoli er udviklet til børn med høretab i børnehave og indskolingsalder
Og har til formål at træne skelne evne hos disse børn.
Alder: 4+

Sjove dyr til børn, undervisningsprogram
Slut jer til et interessant og undervisende samfund af lystige dyr. Få at vide
Mange interessante ting om jeres ynglinge, skønne tegninger, en dejlig musik,
interessante opgaver, uforglemmelige animationer og alt det sammen med lystige dyr.
Alder: 6-8
Fås med dansk tekst
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Gratis huskespil Kropsdele
Spilet er delt op 2 niveauer, en til 0-5 år og en fra 5-10 år
Brætterne bliver langsomt svære som spillet stimulere det barn på en sjov
måde, og hjælper med at forbedre korttidshukommelsen skridt for skridt.

Husdyrs-puslespil
Dyrepuslespil er et vidunderligt puslespil, som gør selv meget små børn i stand til
at udvikle færdigheder i at observere, i visuel hukommelse, personlig præstation,
udholdenhed, fine motoriske færdigheder samt organisering af figurer i rummet.
Der er tre sværhedsgrader med 36 puslespil i hvert.
Alder: 2+

Spil med farver

Farvespillet

De 3 minispil introducerer børn til farvernes verden:
SPIL FARVEQUIZZEN
"Hvilken farve er bananen"? Hør på dansk, se på billedet og vælg den rigtige farve.
Den glade papegøje kommer når du vælger den rigtige farve.
Gæt farven på 80 forskellige tegninger.
FANG DE BLÅ MUS
Gå på musejagt! Mens musene løber rundt i kassen skal du fange de mus der
har den rigtige farve og sætte dem op på hylden. . Her kan selv de mindste være med,
når de øver motorik med at fange løbende mus. Spillerne opmuntres til at prøve igen, uanset hvor gode de er.
DIN EGEN MALEBOG
I malebogen kan 26 stregtegninger farvelægges med masser af farver. Spilleren vælger en farve og trykker så på et
felt i tegningen. Nu bliver feltet fyldt med farven!
Alder: 2-4 år.

Diverse
Planter
Afdæk det grønne kongeriges hemmeligheder. Diriger årstiderne, kontroller
vejret, start løbeild og grav dig ned sammen med smådyr og rødder.
Alder: 4+

My playHome Stores
My PlayHome Stores giver dit barn mulighed for at lege butik uden at det roder i dit hus.
Gå en tur ned at gaden og oplev 4 forskellige forretninger.
Alder: 0-5 år
Børnehaven har købt fuld pakke
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Menneskets krop
Opdag en arbejde model af kroppen, alle dele er animerede og interaktive,
hjertet slår, maven bobler, lungerne ånder, huden føler og øjnene ser.
Alder: 4+

My PlayHome
Forstil dig et dukkehus hvor dit barn kan bruge alt, selv tøjet, tv’et og bruseren.
Du kan lave mad, drikkevare og tænde og slukke lyset
Alder: 3+

My PlayHome Hospital
Velkommen til my PlayHome Hospital.
Vil du være læge? Tjekke din patioens hjerterytme med stethoscope, skifte bandager
på skadestuen.
Vil du være patient? Få armen I gips, få taget et rynkenbilled, og få serveret et varmt måltid.
App’en samarbejder med de andre i My PlayHome serien, så det bliver et stort univers.
Alder 3+

My PlayHome School
My PlayHome School udvider PlayHome verden ind I klasseværelset. Udforsk skolen og leg
du er lære, eksperimentere i videnskab, spise frokost i cafeteriet, eller vask gangene.
App’en udfordre fri leg, hvor det kun er barnet der sætter grænserne.
Alder: 3+

Hjem af Tinybop
Udforsk unikke hjem kloden rundt. Gå ind, lav mad, indret og spil nogle spil.
Undersøg el og andre installationer, fra ledninger der slår gnister til boblende
toiletter. Ryd op eller rod det til. Gør hvert rum personligt med dine egne
billeder, tegninger og dekorationer.
Alder: 4-8
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Musik
Garageband
Gør din iPad til dit helt eget studio – du kan lave musik overalt.
Spil på trommer, guitar og klaver osv.
Alder: 3+

Fagtesangbogen
Der er 22 forskellige sange, hvoraf 2 er gratis.
De andre kan tilkøbes i to sangpakker. Til hver sang følger en video,
hvor sangens fagter vises. Alle sange synges professionelt og i et
børnevenligt tempo. App'en giver mulighed for at optage sig selv på
video, mens man synger med, gemme det og gense eller dele med
kammerater og forældre. Alder: 0-5 år Pris:
Børnehaven har købt fuld pakke

Sociale apps
Drowtime by Indoma: Draw together over video calls and messaging
App’en hvor børn og voksne kan tegne sammen over videosamtaler.
Tegn og snak mens i kan se hinanden. Kan bruges til at spille kryds og bolle,
kan bruges til alt hvad i ellers ville bruge almindelig papir og blyant til.
Alder: 4+

Sprog app’s til børn med sproglige vanskeligheder
De første ord til børn og babyer på dansk eller engelsk allerførste pegebog og billedbog og spil
Første ord for småbørn og børn er en interaktiv billedbog. Den vil underholde
og hjælpe dit barn eller baby til at lære navnene på ting de støder på i deres
dagligdag. App'en kan også bruges til at lære andre sprog.
Under indstillinger kan man vælge mellem 10 forskellige sprog og derved
bruge børneapp'en til blandt andet at lære engelsk, tysk, fransk, spansk, japansk
og kinesisk.
Brug denne app til at stimulere dit barn sproglige færdigheder og evner.
Den app bruger rigtige billeder, som er meget lettere for dit barn at forholde sig
til i forhold til tegninger eller animerede billeder.
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Doca Amerikansk: Børn opdage verden
Findes på de fleste sprog
Dette er en app, især til tosproget. Denne app viser billeder af forskellige ting/dyr
Også har man muligheden for at høre hvad det hedder. Kan også bruges til at lære
et nyt sprog.
Findes ved at at skrive Børn opdage verden app + det ønsket land
Alder: 4+

TinyTap, Create interactive lessons & games
TinyTap, er en app hvor der ligger mange forskellige slags sprog-lege
App’en giver der altså adgang til mange forskellige aktiviteter.

Se Bogstavlyde
Hvor kommer lyden fra? Og hvordan skal tungen og læber bruge
til at forme de forskelle bogstavlyde?
Se bogstavlyde viser ved hjælp af animation, hvordan bogstavernes lyde udtales.
Alder: Førskolegruppe

Udtaleappen
Udtaleappen er et sjovt spil, det henvender sig til børn i alderen 3-7 år med udtalevanskeligheder. I
spillet lærer barnet at skelne lydene fra hinanden og sidenhen udtale dem rigtigt. Hovedpersonen er
katten, spillet af dit barn, som ikke kan tale rent og derfor for forviklet sig ud i nogen sjove historier.
Heldigvis er der en klog gås, der gerne vil hjælpe dit barn med at lære at skelne og siden sige lydene,
men s skal dit barn også skaffe hende gassernes guldæg tilbage. Jagten p guldægget går ind og
eventyret kan begynde. Men pas p: Der er både langfingrede høns, drilletrolde i hestefolden og en
fræk gårdhund, der skal kanøfles. Heldigvis er der også den kloge ugle, som hjælper til med at dit
barn kommer i ml med sin udtale! Til logopæder og forældre: Udtaleappen er et professionelt
logopædisk værktøj inspireret af P.O.P.T.-metoden. Vi anbefaler, at barnets voksne er aktivt
deltagende p sidelinjen når barnet spiller og dermed understøtter barnets læring. Spillet kan fungere
som led i den logopædiske intervention, både i undervisningen og som en del af hjemmearbejdet for
barnet og dets forældre.

Børn med særlige behov
Dr. Panda’s køkkenhave
I Dr. Pandas Køkkenhave vil din lille landmand gro alle former for
grøntsager og frugter for sine helt egne dyrekunder!
Børnene kan dyrke og høste over 12 forskellige slags frugter
og grøntsager i Dr. Pandas Køkkenhave og kombinere
sjov og klare pædagogiske værdier. Dr. Pandas Køkkenhave lærer
børnene om processen fra dyrkning til høst af forskellige grøntsager og frugter.
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Mine første ord
Er dit barn nået en alder, hvor det tid at indføre nye ord? Enhver forælder ønsker
deres barn lærer nye ord, mens de vokser op. Denne app er en perfekt måde at
lære dem! Mine første ord billede ordbog er en lyd-billed ordbog for småbørn og børn.

Cittadino Pizza – pizza spil for børn, huskespil
Velkommen til Cittadino, en lille italiensk by med masser af hyggelige steder, man
kan besøge! Italia, pizza, tarantella - Cittadino Pizza! Originalt og sjovt pizzaspil,
hvor du lærer at lave pizza. Du styrker samtidig din hukommelse. Cittadino Pizza
foregår i et lille autentisk italiensk pizzeria, hvor du bager pizza efter opskrifter.
Hver opskrift er unik og vises på skærmen, indtil du går i gang med pizzaen.
Husk alle ingredienser og gå i gang med din pizza. Vores pizzaiolo hjælper dig med nyttige tips
på italiensk. Ja, han taler kun italiensk! Men du vil helt sikkert forstå og syntes godt om den rare
og sjove pizzamand, der hjælper dig på en meget følelsesladet måde.
Rul dejen ud, fordel tomatpuré, vælg, hak og skær ingredienserne - og lav den lækreste pizza! Server pizzaen for dine
gæster, få stjerner og adgang til nye opskrifter, samtidig med at du træner din hukommelse.

Vuggestue
Duplo lego Cirkus
Duplo lego train
Babyclub Jigsaw – puzzlespil med babyklub
BabyclubShapes
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