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TRÆN FINMOTORIK 
Her skal der fastgøres forskellige ting på deres 
plads ved hjælp af snøren. Om bildækket havner 
i køleskabet eller på lastbilen, betyder ingenting, 
bare man har det sjovt. Finmotorikken trænes 
automatisk samt evnen at kunne binde 
sine snørebånd.  
Indeholder figurkort, snørebånd samt 
forældreguide 
 
Fra 3 år Vejl. uds. kr. 129,95 

 
 

 
 
 
HUKOMMELSE OG LOGIK 
At træne sin hukommelse og logiske sans bør 
man altid gøre. Her er alt, hvad du skal bruge. 
Hvad skal væk? Find fem ting der hører 
sammen. Hvad er dyr eller ikke? Hvilke ting får 
plads i lommen? Osv. i én uendelighed. Der 
gives tips til sjove spørgsmål.  
Indeholder to store plader med kant, 
over 100 forskellige billeder, hvoraf 
nogle er dubletter til det klassiske 
huskespil, samt forældreguide. 
 
Fra 4 år Vejl. uds. kr. 129,95 

 
 

 

 
URET OG UGEN 
Nu sker der ting og sager! Ved at lade barnet 
koble tidspunkter sammen med egne aktiviteter 
bliver det spændende og forståeligt med klokken 
og tiden. I får det sjovt med at bygge døgnet og 
ugen op! Et fint ur og puslespil hjælper til.  
Indeholder ur med aktivitetsmærker, ugepuslespil 
samt forældreguide. 

 
Fra 5 år Vejl. uds. kr. 129,95 

 

 



 
PRODUKTFAKTA   

2 

 

 
 
LAND OG STED 
Hvordan ser verden egentlig ud ovenfra? Hvor 
bor vi? Hvor bor farmor, hvor sover dyrene i zoo, 
og hvor fløj vi hen sidste sommer? Sammen 
pusler I med billederne, og forståelsen 
af sted og afstand falder på plads. En 
hen ny verden åbner sig. 
Indeholder et stort fint puslespilskort 
over Norden, sted og eventmærker, 
flag, tomme mærker samt 
forældreguide. 
  
Fra 6 år Vejl. uds. kr. 129,95 
 
 

 
 
TAL OG RÆKKEFØLGE (trin 1) 
Denne æske er den første af tre i serien om 
tallenes verden. 
I hvilken rækkefølge kommer tallene? Hvordan 
ser de ud, og hvad betyder de? Spørgsmålene er 
mange i starten, men lidt efter lidt viser 
puslespillet, hvordan det hele hænger sammen. 
Dette er et talpuslespil med fine og store dele af 
højeste kvalitet. Lad barnets første 
kontakt med tal blive til en leg ved 
hjælp af talkort, fingerkort og puslespil 
Indeholder puslespil med store dele 
samt forældreguide 

Fra 3 år  Vejl. uds. kr. 199,95 
 
 
 
REGN OG RET (trin 2) 
Denne æske er den anden af tre i serien om 
tallenes verden. 
 At regne kan i starten være lidt svært. Hvad sker 
der, når man lægger to tal sammen? Figurerne 
hjælper dig på vej. Ugle-pennen tuder, når du gør 
det rigtigt, og så bliver det rigtig sjovt. 
Indeholder tal- og regnekort, ugle-
pen samt forældreguide. 
 

Fra 4 år Vejl. uds. kr. 249,95 
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DEN STORE REGNEÆSKE (trin 3) 
Denne æske er den sidste af tre i serien om 
tallenes verden. At blive dygtig til at regne kræver 
lidt øvelse. Med magnetiske tal, man kan sætte 
på tavlen, bliver det rigtig sjovt. I matematik-
bogen er uglen med og hjælper til med nye 
udfordringer. Næsten som i skolen. Denne æske 
vil barnet have glæde af længe. 
Indeholder magnettavle, magnettal, 
matematikbog samt forældreguide. 
 

Fra 5 år Vejl. uds. kr. 249,95 

 
 
 
LÆR OM BOGSTAVER (trin 1) 
Denne æske er den første af tre i en serie om 
bogstavernes verden. Hvilket bogstav er det 
første i elefant? Eller hvilket dyr begynder med 
E? Ét skridt ad gangen og snart er puslespillet 
lagt. Ugle-pennen tuder lystigt, når man svarer 
rigtigt.  
Indeholder puslespil med store dele, ugle-pen 
samt forældreguide. 
 
Fra 4 år Vejl. uds. kr. 249,95 

 
 
 
 
 
SKRIV ALFABETET (trin 2) 
Denne æske er den anden af tre i serien om 
bogstavernes verden. At gøre efter er en del af al 
lærdom. Pilene viser vejen til bogstavernes form. 
På den fine, hvide tavle er det nemt at skabe sine 
første bogstaver - og hvorfor ikke prøve med 
nogle små, lette ord?  
Indeholder whiteboard-tavle, pen, klud samt 
forældreguide. 

Fra 5 år Vejl. uds. kr. 199,95 
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STAV ORDET (trin 3) 
Denne æske er den sidste af tre i serien om 
bogstavernes verden. Der findes uendeligt 
mange ord. Hvordan ser de ud, og hvordan 
staves de? Magnettavlen med sine bogstaver 
giver udfordringen ekstra legeværdi. Inden længe 
er der køleskabspoesi for alle. 
Indeholder magnettavle, magnetbogstaver, 
skrivehæfte samt forældreguide. 
 
Fra 6 år Vejl. uds. kr. 249,95 
 

 
 
 
 
PLAY & LEARN LAPTOP 
Vor nye Play & Learn Laptop løfter en bærbar 
computer til børn til et helt nyt niveau. Den ligner 
de voksnes og indeholder hele 45 sjove 
aktiviteter. En stor 6” LCD-skærm med 
baggrundslys gør det lettere at lære om 
bogstaver, stavning og regning. Den træner også 
hukommelse og logik, og man lærer sine første 
engelske ord. Flere af aktiviteterne har tre 
sværhedsgrader, der øger legeværdien. 
Indeholder ligeledes flere sjove spil og 
musikativiteter. 
  
Fra 4 år Vejl. uds. kr. 399,95 
 
 
For yderligere information kontaktes: 

Annika Furuvik, produktchef Alga.  
Tlf.:      +46 479-195 94 
Mobil: +46 705-12 99 16 
E-mail: Annika.furuvik@algaspel.se 
 
Marie Schelin, markedschef Alga Norden.  
Tlf.:  +46 479-192 69  
Mobil: +46 736-44 90 16 
E-mail: marie.schelin@scanditoy.com 
  
 
Højtopløselige billeder findes på: 
www.cisionwire.dk/algalearning 

Se også www.algalearning.dk 
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