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Unikt kunnskapskonsept pirrer  
barns nysgjerrighet og lysten til å lære 
 
 
Nå får barn i alderen 3 til 6 år flere morsomme måter å slukke sin kunnskaps-
tørst på. Alga Learning er en unik serie produkter med en stimulerende og bred 
variasjon. Fargeglade esker med morsomt og pedagogisk innehold vekker 
barnas nysgjerrighet og lysten til å lære. Hver eske inneholder en guide som 
veileder de voksne i barnets læring. 
 

Annika Furuvik, produktsjef i Alga har 25 års erfaring med barneprodukter: 
– Barn har hele livet foran seg til å lære og vi vil vekke nysgjerrigheten og lysten til å  lære. Vi ser at  
det finnes et behov for denne typen  produkter som gir glede i å lære seg nye ting. Det finnes ingen 
andre konsept som ligner  Alga Learning i Norden, som tilbyr så bred kunnskap for barn fra 3 til 6 år.  

– Det er viktig at kunnskapseskene er morsomme og utviklende, men vi har også vært veldig nøye  
med å produsere en serie produkter som har et langt livsløp og flere funksjoner. Materialet er nøye 
utvalgt for å holde for mange års lek og nysgjerrighet - slitesterke esker som kan tørkes av  
og penner og marker i god kvalitet. Magnet-platene kan anvendes til kjøleskapspoesi og white-board-
platen til korte beskjeder selv når barnet har blitt eldre, sier Annika Furuvik. 
 
 

Alga Learning sortimentet 

Fra 3 år: Trene finmotorikk styrker tålmodighet og fingerferdighet. Ved hjelp av snøre bindes ting på  
sin riktige plass og kunsten å knytte skolissene kommer på kjøpet. Tall og antall – barnets første steg i 
kontakten med tall og antall.  

Fra 4 år: Hukommelse og Logikk hjelper barnet med å svare på spørsmål som ”Hva skal bort?” og 
”Hvilke ting får ikke plass i lommen?” Øvelsene er morsomme og oppmuntrer til å se logisk 
sammenheng. Regne og rette – den andre kunnskapsesken av tre som handler om tallenes verden. 
Lær om bokstaven – er den første esken av tre om bokstavenes verden. Play and Learn Laptop ser ut 
akkurat som en ordentlig data og inneholder 45 morsomme aktiviteter. Her trenes hukommelse og 
logikk, barnet lærer seg mer om bokstaver, staving, regning og engelsk. 

Fra 5 år: Klokken og uken kobler sammen tidspunkter med barnets egne aktiviteter og hendelser  
som øker forståelsen for døgnet og uken. Stora Regneboksen fortsetter utvikle barnets forståelse  
for mattematikk. Gjennom øvelser vokser kunnskapen om tall, regnemåter og evnen til  å se nye 
muligheter. Skriv alfabetet, den andra kunnskapsboksen om bokstavene – på whiteboard-platen trener 
barnet på å skrive sine første bokstaver og kanskje enkle ord. 

Fra  6 år: Land och Sted  lær barnet hvordan verden ser ut ovenifra. Sted og hendelseskort som ”Her 
bor farmor” og ”Her ligger zoo” øker forståelsen for steder og avstand. Lag ord er den siste 
kunnskapsesken om bokstaver som fortsetter å  utvikle små barns ordforråd, forstå bokstavene og 
deres betydning samt sette  kunnskapen i en sammenheng. 

Alga Learning-produktene finnes i butikkene i midten av august.  
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt: 

Annika Furuvik, produktsjef Alga. Tel: +46 479-195 94,  
mobil: +46 705-12 99 16. E-post: annika.furuvik@algaspel.se 

Marie Schelin, markedssjef Alga Norden. Tel: +46 479-192 69,  

mobil: + 46 736-44 90 16. E-post: marie.schelin@scanditoy.com 

Høyoppløselige bilder finnes på www.cisionwire.no/alga. 

Se œven www.algalearning.no. 
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