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DUMLEs Appar  

Tips på användbara appar för personer på tidig utvecklingsnivå.   

  

Gå till 1. Appar för Android  

Gå till 2. Appar för iOS  
  

1. Appar för Android  
Här är ett urval av de appar som finns för Androidprodukter, till exempel mobiltelefoner och 

surfplattor från HTC och Samsung.   

Vi har letat enkla trycka-hända appar med kontraster, ljuseffekter och ljud. De flesta av 

apparna i listan är interaktiva och reagerar först vid beröring av skärmen och utan krav på 

precision. I vår lista finns också en del mycket enkla pekappar.  

De apptips vi har publicerat senast hittar du överst i listan.   

Våra Appar för Android finns att köpa på Google Play och i vissa fall på Amazon Appstore.   

  

 

Smart baby Sensory Stimulation 

Appen innehåller flera olika trycka-hända aktiviteter och en ljudspelare med olika 

rogivande ljud.  

Av: Sami Apps 

20 kronor (finns även en gratis prova-på-app) 

 

Sago Miniflygplan 

Enkel pekapp. Flyg med figurerna i många roliga miljöer. 

Av: Sago Mini 

40 kronor 

 

Baby Moving Shapes  

Kontastrika geometriska figurer med ljud/musik.  

Av: Hatch Work Ltd  

Pris: 11 kronor i Amazon appstore 

 

Tittut för småbarn  
Rör vid ladan och se vem som är därinne. Gratisvarianten har bondgårdsdjur, men det 
går att köpa till exempelvis fordon.  
Av: The Barn Of Kinder Kids  
Gratis 

 

Very First Play App – Animals  
Fem färgglada miljöer med djur och ljud  
Av: Usborne Publishing  
Pris: 28 kronor 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samiapps.baby.stimulation&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sagosago.Planes.googleplay
http://www.amazon.com/Hatch-Works-Ltd-Moving-Shapes/dp/B00IN4R08U
http://www.amazon.com/Hatch-Works-Ltd-Moving-Shapes/dp/B00IN4R08U
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tappyhappy.peekaboo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tappyhappy.peekaboo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usborne.animalsplayapp&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usborne.animalsplayapp&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usborne.animalsplayapp&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usborne.animalsplayapp&hl=sv
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Sago Mini Ocean  
 En enkel app med överraskningar i form av ljud och bilder i undervattensmiljö.  
Av: Sago Mini  
Pris: 40 kronor 

 

Beeny  
En pekapp med fem olika miljöer med olika svårighetsgrad. Klara färger och fina 
ljudillustrationer.  
Av: Upside Down Games Limited  
Gratis 

 

Touch Switch  
Rör vid skärmen och olika mönster rör sig till musik under förvald tid. När tiden gått ut 
kommer knappen fram igen och man får röra skärmen igen för att få nya mönster med  
musik.  Av: Goatella  
Pris: 55 kronor 

 

Sago Mini Music Box  
En enkel men spännande app med överraskningar i form ljud och bilder.  
Av: Sago Sago  
Pris: 40 kronor i Amazon appstore  

 

Triple A HD  
Fina ljuseffekter med musik när skärmen vidrörs. Bakgrundsmusik.  
Av: SungLab   
Gratis 

 

Kidoko Inside Baby paint  
Målarapp med bra kontraster och inställningsmöjligheter. Lägg till/ta bort ljus-
ljudeffekter och tokig papegoja.  
Av: Kidoko Inside  
Gratis 

 

Fireworks  
Många små stjärnor i färg mot svart bakgrund. Utan ljud.  
Av: Sascha Haberling  
Gratis 

 

TouchMe Hokus Pokus  
Bygg fram en tecknad bild med ljud genom att röra skärmen.  
Av: LIFEtool solutions GmbH  
Pris: 20 kronor 

 

TouchMe PuzzleKlick  
Bygg fram en bild genom att röra vid skärmen. Djur, verktyg, instrument med 
ljudillustrationer. Flera olika inställningar.  
Av: LIFEtool solutions GmbH  
Pris: 20 kronor 

 

Color Ripple for Toddlers  
Ringar i olika färger kommer fram när man rör vid skärmen.  
Av: Rad Lemur Kids Games  
Gratis 

 

Baby View  
Kontrastrika figurer i svartvitt eller färg med ljudeffekter. Välj mellan bildspel och 
interaktivt.  
Av: Hey Bear Productions Pris: 13 kronor 

 

My baby doll (Lucy)  
Rör vid skärmen och hunden skäller. Det finns även möjlighet att spela in ljud som 
spelas upp när man rör hjärtat på hundens mage.  
Av: DOKDOAPPS  
Gratis 

 

Baby Night Sky  
Stjärnor i färg med ljud.  
Av: Michał Šrajer   
Gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sagosago.OceanSwimmer.googleplay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sagosago.OceanSwimmer.googleplay
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fungooms.beeny
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fungooms.beeny
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goatella.touchswitch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goatella.touchswitch
http://www.amazon.com/dp/B00GNHTIRU/
http://www.amazon.com/dp/B00GNHTIRU/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunglab.tripleafree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunglab.tripleafree
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Kidoko+Inside&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Kidoko+Inside&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xmlvm.AndroidFireworks
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xmlvm.AndroidFireworks
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.at.lifetool_solutions.TouchMeHokusPokus.mobile.full
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.at.lifetool_solutions.TouchMeHokusPokus.mobile.full
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.at.lifetool_solutions.TouchMePuzzleKlick.mobile.full
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.at.lifetool_solutions.TouchMePuzzleKlick.mobile.full
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidcave.colorripple
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidcave.colorripple
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heybear.babyview&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heybear.babyview&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokdoapps.mybabydolllucy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokdoapps.mybabydolllucy
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.trpaslik.babynightsky
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.trpaslik.babynightsky
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Baby touch!  
Olika teman med rörliga bilder och ljud.  
Av: Shigeo Matsu  
Gratis 

 

My Baby piano   
Färgglatt piano som vibrerar.  
Av: DOKDOAPPS  
Gratis 

 

Color Dots  
Färgade prickar som man kan "ploppa". Möjlighet till olika inställningar.  
Vibration.  
Av: Ellie's Games, LLC  
Pris: 30 kronor 

 

My baby drum  
Färgglada trummor.   
Vibration.  
Av: DOKDOAPPS  
Gratis 

 

Baby toy  
Roliga ljud från djur, instrument och robotar.   
Vibration.  
Av: idle  
Gratis 

 

Baby´s Musical Hands   
Ljud från piano och trumma.  
Av: Streaming Colour Studios  
Pris: 7 kronor 

   
  
    

2. Appar för iOS  
Här är ett urval av de appar som finns för Apples produkter, till exempel iPhone och iPad.   

Vi har letat enkla trycka-hända appar med kontraster, ljuseffekter och ljud. De flesta av 

apparna är interaktiva, det vill säga de reagerar först vid beröring av skärmen.  

De apptips vi har publicerat senast hittar du överst i listan. För andra typer av appar titta 

gärna på Datatekets apptips. 

 

Magic for babies 

Orsak och verkan. Glada färger, stjärnor och pianotoner när skärmen vidrörs. 

Av: Craig Janis 

Gratis 

 

Bubl Draw 

Skapa med musik, färg och form. Bra kontraster, rörelse och tydliga färger. 

Saker händer bara man rör vid skärmen. 

Av: Bubl GmbH 

Pris: 35 kronor 

 

Night Lights Toddler Toy 

En enkel och tydlig app. Små stjärnor framträder där skärmen vidrörs.  

Bakgrunden skiftar färg beroende på var på skärmen man rör och milda toner hörs. 

Av: Scope Creep Studios LLC 

Pris: 20 kronor 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=androidappls.site.com.google.sites.babytouchfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=androidappls.site.com.google.sites.babytouchfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokdoapps.mybabypiano
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokdoapps.mybabypiano
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elliesgames.colordots.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elliesgames.colordots.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokdoapps.mybabydrum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokdoapps.mybabydrum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idle.babytoy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idle.babytoy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.StreamingColour.MusicalHands&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5TdHJlYW1pbmdDb2xvdXIuTXVzaWNhbEhhbmRzIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.StreamingColour.MusicalHands&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5TdHJlYW1pbmdDb2xvdXIuTXVzaWNhbEhhbmRzIl0.
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/dumle/appar/
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/dumle/appar/
https://itunes.apple.com/se/app/magic-for-babies/id1000231835?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/bubl-draw/id719169017?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/night-lights-toddler-toy/id1285597777?mt=8
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Sago Mini Jul Lastbilar och grävmaskiner 

Lasta och transportera snö.  

Som i de andra Sago mini apparna händer det grejer även om man bara råka röra 

vid skärmen. Lite stöd kan kanske behövas för att komma igång och välja fordon. 

Mysig tillsammans app.  

Av: Sago Mini 

Pris: 40 kronor 

 

Baby Rattle Games 

En digital skallra med flera olika teman varav jul är ett. Tomte, snögubbe, 

pepparkaka med flera virvlar runt på skärmen vid beröring. Det funkar också att bara 

vända och vrida på iPaden för att få action.  

Av: Gennadii Zakharov 

Gratis lite variant 

 

Smart baby 

Appen innehåller flera olika trycka-hända aktiviteter och en ljudspelare med olika 

rogivande ljud.  

Av: Sami Apps 

Pris: 20 kronor (finns även en gratis prova-på-app) 

 

Custard Splodger 
Ett enkelt tryck på skärmen och färgglad sås kläms ut på skärmen med ett roligt 
pruttljud. 
Av: Inclusive Technology Ltd 
Pris: 30 kronor 

 

Fotoalbum för barn  
Gör dina egna fotoalbum med bilder, ljud och text på ett enkelt sätt.  
Det finns även färdiga bilderböcker med svenskt tal i appen.  
A Kidstatic Apps ApS 
Gratis prova på variant 
Pris: 30 kronor för fullversion 

 

Mobile Cell Phone  
Korta animerade sekvenser när du rör vid skärmen. Se tillsammans - vad kommer nu 
att hända?  
Av: Inclusive Technology Ltd  
Gratis 

 

Sago Mini Ocean  
En enkel app med överraskningar i form av ljud och bilder i undervattensmiljö.  
Av: Sago Mini  
Pris: 40 kronor   

 

Infant Faces  
 Kontrastrik app med tecknade ansikten och kul ljudeffekter. Trycka hända eller titta 
på film.  
Av: Treebetty LLC  
Pris 40 kronor  

 

Touch Activated Sensory Light Show  
 Snurrande ljuseffekter och ljud när skärmen vidrörs. Det finns också möjlighet att 
köpa ett paket med denna och två andra liknade appar för 20 kronor.  
Av: Alana Noakes  
Pris: 10 kronor 

 

Sago Mini Music Box  
En enkel men spännande app med överraskningar i form ljud och bilder.  
Av: Sago Sago  
Pris: 40 kronor 

 

Mebop Maestro  
Kontrastrika former med instrumentljud som dyker upp när skärmen vidrörs. Det 
finns två appar till i samma serie med andra ljudteman.  
Av: Treebetty  
Pris: 40 kronor 

https://itunes.apple.com/se/app/sago-mini-holiday-trucks-and-diggers/id1164512642?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/baby-rattle-games-infant-toddler-learning-toy/id998178478?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/baby-rattle-games-infant-toddler-learning-toy/id998178478?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/smart-baby-stimulation-activities-development-app/id1162788363?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/custard-splodger/id922527516
https://itunes.apple.com/se/app/fotoalbum-for-barn-lar-forsta/id1068249421?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/mobile-cell-phone/id1048660605?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/mobile-cell-phone/id1048660605?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sago-mini-ocean-swimmer/id731041554?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sago-mini-ocean-swimmer/id731041554?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/infant-faces-high-contrast/id875002730?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/infant-faces-high-contrast/id875002730?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/touch-activated-sensory-light/id959539936?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sago-mini-music-box/id734464274?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sago-mini-music-box/id734464274?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/mebop-maestro-music-bubbles/id915394152?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/mebop-maestro-music-bubbles/id915394152?mt=8
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Vem där?  
En svenskproducerad animerad bilderbok. Vid varje tryck på skärmen händer något 
nytt vilket illustreras med ljud.  
Av: Leripa AB  
Pris: 20 kronor  

 

Baby Twinkle Toy with sounds and effects  
Flera miljöer med olika figurer och ljudeffekter.  
Av: Concappt media  
Gratis  

 

Dot Collector  
En enkel pekapp där man drar prickarna till hålet. Inställningar med val av storlek, 
antal och hastighet på prickarna.  
Av: Ellie's Games, LLC  
Pris: 30 kronor 

 

Beeny  
En pekapp med fem olika miljöer med olika svårighetsgrad. Klara färger och fina 
ljudillustrationer.  
Av: Upside Down Games Limited  
Pris: 10 kronor 

 

Shhhh!  
En pekapp, där gamle Wilfred försöker sova, peka på dörren och släpp in en

 

högljudd musikant. Peka på Wilfred och han säger Shhhh! och skickar ut  
musikanten.  
Av: Inclusive Technology Ltd  
Pris: 30 kronor  

 

Kidoko Inside Baby paint  
Målarapp med bra kontraster och inställningsmöjligheter. Lägg till/ta bort ljus-, 
ljudeffekter och tokig papegoja.  
Av: Kidoko Inside  
Gratis 

 

Tiny Piano  
Pianoapp där varje beröring av skärmen ger en ton i förvald sång.  
Av: SquarePoet Inc.  
Gratis 

 

Sensory Room  
Snoezelenmiljö. Korta animerade sekvenser när du rör vid skärmen. Se tillsammans 
- vad kommer nu att hända?  
Av: Inclusive Technology  
Gratis 

 

Wa Kingyo - Goldfish Pond  
Guldfiskdamm med vattenljud. Flera inställningar med möjlighet att välja färg på 
fiskar, bakgrund mm.  
Av: Masataka Hakozaki  
Pris: 10 kronor 

 

Big Bang Pictures  
 Kontrastrika animerade bilder med musik och möjlighet till många olika inställningar.  
Av: Inclusive Technology Ltd   
Pris:209 kronor 

 

Big Bang Patterns  
 Kontrastrika animerade mönster med musik och möjlighet till många olika 
inställningar.  
Av: Inclusive Technology Ltd  
Pris:209 kronor 

 

Infant Zoo Lite  
Kontrastrika animeringar och ljud. Interaktiv eller filmläge.  
Av: treebetty  
Gratis  

  

https://itunes.apple.com/se/app/vem-dar/id513970492?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/vem-dar/id513970492?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/baby-twinkle-toy-sounds-effects/id730930974?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/baby-twinkle-toy-sounds-effects/id730930974?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/dot-collector-infant-baby/id499445423?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/dot-collector-infant-baby/id499445423?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/beeny/id602168335?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/beeny/id602168335?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/shhhh!/id579623723?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/shhhh!/id579623723?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/kidoko-baby-paint-free/id697977810?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/kidoko-baby-paint-free/id697977810?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/tiny-piano/id477014214?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/tiny-piano/id477014214?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sensory-room/id814529452?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sensory-room/id814529452?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/wa-kingyo-goldfish-pond/id328011357?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/wa-kingyo-goldfish-pond/id328011357?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/wa-kingyo-goldfish-pond/id328011357?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/wa-kingyo-goldfish-pond/id328011357?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/big-bang-pictures/id586617928?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/big-bang-pictures/id586617928?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/big-bang-patterns/id565946142?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/big-bang-patterns/id565946142?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/infant-zoo-lite-high-contrast/id677233768?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/infant-zoo-lite-high-contrast/id677233768?mt=8
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TouchMe HokusPokus  
Bygg fram en tecknad bild med ljud genom att röra skärmen.  
Av: LIFEtool Solutions GmbH  
Pris: 20 kronor 

 

Sights and Sounds: Flowers  
Blommor i starka färger mot svart bakgrund. Flera olika inställningar av ljud och 
funktion.  
momentary = nya blommor vid varje tryck  
latching = tryck på skärmen och blommor dyker upp, tryck en gång till och 
blommorna försvinner  
timed = tryck på skärmen och blommorna dyker upp under vald tid  
Av: Marblesoft  
Pris: 50 kronor  

 

Sensory Just Touch  
Kontrastrika mönster i 3D som rör sig och ändrar riktiktning när man rör vid skärmen. 
Fyra olika val av mönster.  
Av: Sensory Apps Ltd  
Gratis 

 

Bebot - Robot Synth  
Liten robot som rör sig till toner när man rör skärmen. Flera ljudinställningar.  
Av: Normalware  
Pris: 20 kronor   

 

Bla Bla Bla  
Ljudstyrd app med flera olika figurer som rör sig vid minsta ljud.  
Av: Lorenzo Bravi  
Gratis 

 

Hidden Grid  
Färgglada figurer med ljud som kommer fram när man rör vid skärmen.  
Av: Inclusive Technology Ltd  
Pris: 30 kronor 

 

Sago Mini Sound Box  
Färgglada bollar. Välj mellan olika ljud.  
Av: Sago Sago  
Pris: 40 kronor 

 

Tittut för småbarn  
Rör vid ladan och ett djur kommer fram. Svensk röst.  
Av:The Barn Of Kinder Kids  
Gratis 

 

Finger Paint With Sounds  
Måla med färger, varje färg har ett eget ljud.  
Av: Inclusive Technology Ltd  
Gratis 

 

Hippi 1  
Hippi 1 består av sex olika sorters trycka-hända-övningar. Svenskt tal.  
Av: Leripa AB  
Pris: 30 kronor 

 

Touch Switch   
Rör vid skärmen och olika mönster rör sig till musik under förvald tid. När tiden gått 
ut kommer knappen fram igen och man får röra skärmen igen för att få nya mönster 
med musik. Flera inställningar finns och man kan välja egen musik från sitt 
musikbibliotek.  
Av: Goatella  
Pris: 50 kronor 

 

Cause and Effect Sensory Light Box  
Trycka-hända-app med 21 olika ljuseffekter med ljud.  
Av: Cognable  
Pris: 40 kronor 

  

https://itunes.apple.com/se/app/touchme-hokuspokus/id671739045?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/touchme-hokuspokus/id671739045?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sights-and-sounds-flowers/id686702478?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sights-and-sounds-flowers/id686702478?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sensory-just-touch/id649331809?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sensory-just-touch/id649331809?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/bebot-robot-synth/id300309944
https://itunes.apple.com/se/app/bebot-robot-synth/id300309944
https://itunes.apple.com/se/app/bebot-robot-synth/id300309944
https://itunes.apple.com/se/app/bebot-robot-synth/id300309944
https://itunes.apple.com/us/app/bla-bla-bla/id430815432
https://itunes.apple.com/us/app/bla-bla-bla/id430815432
https://itunes.apple.com/us/app/hidden-grid/id490089517?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/hidden-grid/id490089517?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sago-mini-sound-box-fun-sounds/id640709006?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sago-mini-sound-box-fun-sounds/id640709006?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/tittut-for-smabarn-gratis/id591622040?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/tittut-for-smabarn-gratis/id591622040?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/finger-paint-with-sounds/id586598528?mt=8
https://itunes.apple.com/tw/app/finger-paint-with-sounds/id586598528?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/hippi-1/id562217677?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/hippi-1/id562217677?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/touch-switch/id467933372?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/touch-switch/id467933372?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/cause-effect-sensory-light/id533976433?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/cause-effect-sensory-light/id533976433?mt=8


Sida 7 (8) 

 

 

Cause and Effect Sensory Sound Box   
Trycka-hända-app med tolv olika ljud med ljus.  
Av: Cognable  
Pris: 10 kronor 

 

Random Touch  
Bilder och knasiga ljud.  
Av: Joe Scrivens  
Pris: 10 kronor 

 

PianoBall - Fun With Learning   
Färgglatt piano.  
Av: 4baam  
Pris: 10 kronor 

 

Color Dots   
Färgade prickar som man kan "ploppa". Möjlighet till olika inställningar.  
Vibration i iPhone.  
Av: Ellie's Games, LLC  
Pris: 30 kronor  

 

Baby Touch Shapes  
Ljud och figurer.  
Av: Richard Hatch  
Pris: 10 kronor   

 

Moobaa  
Söta djurbilder med ljud.  
Av: Reflx  
Pris 20 kronor  

 

Music Sparkles   
Färgglada musikinstrument.  
Av: Kids Games Club  
Gratis 

 

Glow Draw!   
Rita med lysande färger.  
Av: Indigo Penguin Limited  
Gratis 

 

Baby View   
Kontrastrika figurer i svartvitt eller färg med ljudeffekter. Välj mellan bildspel eller 
interaktivt.  
Av: Jump Ahead Games  
Pris: 30 kronor 

 

Play Button  
 Spela in egna ljud, spela upp med en stor play- och pausknapp.  
Av: Aardustry LLC  
Gratis  

 

Baby's Musical Hands  
Piano och trumljud.  
Av: Streaming Colour Studios  
Pris: 10 kronor 

 

Baby Rattle Toy  
Nya figurer och ljud varje gång skärmen vidrörs. Ganska intensiv. Det finns även en 
julvariant.   
Vibration i iPhone.  
Av: Selena Soft Inc.  
Pris: 20 kronor 

 

Draw With stars   
Bildar många stjärnor som snurrar. Med ljud. Flera inställningar av storlek och   färg.   
Det finns även en app med hjärtan.  
Av: L'Escapadou  
Gratis 

https://itunes.apple.com/se/app/cause-effect-sensory-sound/id548622567?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/cause-effect-sensory-sound/id548622567?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/random-touch/id440480280?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/random-touch/id440480280?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/pianoball-fun-with-learning/id431494130?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/pianoball-fun-with-learning/id431494130?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/pianoball-fun-with-learning/id431494130?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/pianoball-fun-with-learning/id431494130?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/color-dots/id415334566?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/color-dots/id415334566?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/baby-touch-shapes/id454073844?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/baby-touch-shapes/id454073844?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/moobaa/id495662890?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/moobaa/id495662890?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/id452584114?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/id452584114?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/glow-draw!/id364873934?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/glow-draw!/id364873934?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/baby-view/id451312722?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/baby-view/id451312722?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/playbutton/id472870128?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/playbutton/id472870128?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/babys-musical-hands/id447815630?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/babys-musical-hands/id447815630?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/baby-rattle-toy/id384036344?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/baby-rattle-toy/id384036344?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/draw-stars-!-play-musical/id367460661?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/draw-stars-!-play-musical/id367460661?mt=8


Sida 8 (8) 

 

 

Cosmic Top   
Färgglada lysande figurer som roterar och ljud som följer aktiviteten.  
Av: Cool Bear Studios LLC  
Pris: 20 kronor 

 

Bubbles  
Dra på skärmen för att skapa bubblor, rör vid bubblorna och de ploppar med ett 
ganska lågt ljud.  
Av: Hog Bay Software  
Pris: 10 kronor 

 

Hand Drums   
Trummor med möjlighet till många inställningar.  
Av: Cody Rotwein  
Pris: 10 kronor  

 

RadSounds  
Musikspelare med flera funktioner. Välj mellan 24 st musikstycken, hämta musik från 
från Itunes eller spela in vad du vill. Finns även i gratis prova på- variant.   
Momentary= musiken spelar så länge skärmen vidrörs.  
Timer= musiken spelar inställd tid.  
Switch-user chooses songs = musiken byts varje gång skärmen vidrörs  
Av: RJ Cooper & Associates  
Pris: 20 kronor  

 

Fluidity   
Bildar fina mönster i starka färger.  
Av: Nebulus design  
Gratis 

 

Tesla Toy  
Av: PDJ apps  
Bildar fina mönster I starka färger.  
Pris: 20 kronor 

 

Lazer Light  
Bildar fina mönster i starka färger.  
Av: PDJ apps  
Pris: 20 kronor 

   
   
  
Listan är uppdaterad november 2018.  
Priserna är cirkapriser.  
Tipsa oss gärna om andra bra appar.  
  
 

https://itunes.apple.com/se/app/cosmic-top/id401450971?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/cosmic-top/id401450971?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/bubbles/id284288607?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/bubbles/id284288607?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/hand-drums/id476913839?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/hand-drums/id380564151?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/radsounds-cause-effect/id420977569?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/radsounds/id420977569?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/fluidity-hd/id399403909?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/fluidity-hd/id399403909?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/tesla-toy/id395767185?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tesla-toy/id395767185?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/laser-lights/id417603889?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/laser-lights/id417603889?mt=8

