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TREN FINMOTORIKK 

Her handler det om å feste forskjellige ting tilsin rette plass ved 
hjelp av et snøre. Om bildekket havner i kjøleskapet eller på 
lastebilen spiller det ingen rolle, så lenge man har det gøy. 
Finmotorikken kommer på kjøpet, liksom kunsten å knytte 
skolissene!  
Inneholder  figurkort, skolisser samt 
foreldreguide. 

Fra: 3 år 

 

 

 
 
 
HUKOMMELSE OG LOGIKK 
Å trene hukommelse og logikk er noe man bør holde på med 
lenge. Her finnes alt som trengs. Hva skal bort? Finn fem ting 
som hører sammen. Hva er dyr og ikke? Hvilke ting får plass i 
lommen? Også videre i det uendelige. Til de voksne gis det hjelp 
med tips til morsomme spørsmål.  
Inneholder to store brikker med 
ordentlig kant, over 100 ulike bilder, 
hvor noen er dubbletter for å kunne 
spille det klassiske 
hukommelsesspillet Memento samt 
foreldreguide. 
 
Fra: 4 år  

 

 

 

KLOKKEN OG UKEN 

Nå skjer det ting! Gjennom å la barnet få koble sammen 
tidspunkter med egne hendelser blir det spennende og forståelig  
med klokken og tiden. Sammen bygger dere opp døgnet og uken. 
En fin klokke med hendelseskort og et morsomt uke-puslespill 
med tilhørende hendelsesmerker hjelper til. Ha det gøy!  
Inneholder klokke med hendelseskort, ukepuslespill med 
hendelsesmerker samt foreldreguide. 

Fra: 5 år 
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LAND OG STED 
Hvordan ser verden ut ovenifra egentlig? Hvor bor vi, hvor bor 
farmor, hvor så vi dyrene i dyrehagen og hvor fløy vi sist 
sommer? 
Sammen pussler dere bildene og 
forståelsen av steder og avstand.  
Inneholder et stort fint pusselkart over 
Norden, sted og hendelsesmerker, 
flagg,blanke merker samt 
foreldreguide.  

Fra: 6 år 
 

 

 
 
TALL OG ANTALL (trinn 1) 
Denne esken er den første i en serie på tre om tallenes verden.  
I hvilken rekkefølge kommer tallene? Hvordan ser de ut? Og 
hva betyr de? Spørsmålene er mange i starten men etterhvert 
viser pusselet hvordan alt henger sammen. Dette er et 
tallpussel med store og fine deler av høyeste kvalitet. La 
barnets første kontakt med tall bli  en lek. Barnet lærer  seg 
gjennom tallkort, fingerkort og 
bildekort.  
Inneholder pussel med store deler 
samt foreldreguide.  
 
Fra: 3 år           

  
 
 

 
REGNE OG RETTE (trinn 2) 
Denne esken er den andre  i serien om tallenes verden. Å 
regne de første enkle tallene kan være litt vrient. Hva skjer når 
man legger sammen to tall? Figurene gjør det lettere å forstå 
hva tallene blir tilsammen. Og når den hoende uglepennen 
retter blir det skikkelig gøy.  
Inneholder tall- og regnekort, 
uglepenn samt foreldreguide.  

Fra: 4 år  
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STORE REGNEBOKSEN (trinn 3) 
Denne esken er den siste i serien av tre om tallenes verden. 
Å bli flink til å regne krever litt øvelse. Med magnetiske tall 
som fester seg på tavlen –  blir det gøy. 
I regneboken er ugla med og hjelper til med nye utfordringer. 
Nesten som på skolen. Dette kommer barnet til å ha glede av 
lenge.  
Inneholder magnettavle, magnettall, regnebok samt 
foreldreguide. 

Fra: 5 år  

 

 

 
 
LÆR OM BOKSTAVEN (trinn 1) 
Denne esken er den første av tre i serien om bokstavenes 
verden. Hvilken bokstav er den første i Elefant? Eller, hvilket 
dyr begynner på bokstaven E? Fine figurer gjør det lett å 
forstå. Et steg om gangen og snart er alle biter på sin rette 
plass. Uglepennen hoer glatt når man trykker riktig. Dette er et 
bokstavpussel med store og fine deler av høyeste kvalitet.  
Inneholder pussel med store deler, uglepenn samt 
foreldreguide. 
 
Fra: 4 år  

 
 
 
 
SKRIV ALFABETET (trinn 2) 
Denne esken er den andre av tre i serien om bokstavenes 
verden. Å herme er en viktig del av all læring, å gjøre noe 
likedan. Pilene viser veien til bokstavenes form. På den fine 
hvite tavlen skapes enkelt de første egne bokstavene. 
Hvorfor ikke  prøve noen lettere ord?  
Inneholder whiteboardtavle, bokstavmaler, penn, klut samt 
foreldreguide. 

Fra: 5 år  
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LAG ORD (trinn 3) 
Denne esken er den siste esken av tre i serien om 
bokstavenes verden. Tenk hvor mange ord det finnes. 
Hvordan ser de ut? Hvordan staves de? Uendelig mange ord 
er klare for å oppdages. Magnettavlen med sine bokstaver og 
skriveheftet gjør utfordringen ekstra leken. Snart blir det 
kjøleskapspoesi for alle penga!.  
Inneholder magnettavle, bokstavmagneter, skrivebok samt 
foreldreguide. 
 
Fra: 6 år  

 

 
 
 
PLAY AND LEARN LAPTOP 
Vår nye Play and Learn Laptop tar bærbare dataer for 
barn til et helt nytt nivå. Denne dataen ser ut som de 
voksnes og omfatter hele 45 morsomme aktiviteter. En 
stor 6” LCD med bakgrunnsbelysning gjør det lettere å 
lære seg mer om bokstaver, staving och regning. Her 
trener man hukommelse og logikk og lærer seg sine 
første engelske ord. Mange av aktivitetene finnes i tre 
ulike vanskelighetsnivåer hvilket gjør at leken varer 
lenger. Laptopen har også flere morsomme spill og 
utvalgt musikk. 
 
Fra: 4 år  
 
 

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 
 
Høyoppløste bilder finnes på www.cisionwire.no/algalearning 
 
Se også www.algalearning.no 

 
Om Alga 

Alga AB ble grunnlagt i Stockholm i 1917 og er det mest velkjente spillvaremerket i Sverige. Siden 1983 har Alga 
vært en del av BRIO konsernet og det nordiske hovedkontoret har i de senere år vært i Malmø. Selskapet har 
klassiske selskapsspill som Matador, Afrikas Stjerne, Alfapet, Bondespillet, Den forsvunne Diamanten og Politi og 
Røvere i sin produktportefølje.  Populære og velkjente spill som finnes i mange danske og svenske hjem. Alga 
har også eksperimentspill, ute spill og puslespill i sitt sortiment.  Det siste tilskuddet i Alga-familien er en 
pedagogisk produktserie for førskolebarn ”Alga-Learning”. Produktene selges i hele Norden. På www.algaspel.se 
finnes hele sortimentet til Alga presentert. 
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