
Zpiiel til Daginstitutioner

Mail fra Anja,  

mor til barn med ADHD og Aspergers:

”Silje har været igennem Børnepsykiatrisk og udredning, og 

først nu har hun haft overskud til at lave videoer og bygge. Med 

succes. Vi har indtil videre lavet to YouTube videoer, som er lagt 

op. De hedder ”Byg med Silje”. 

Silje er startet på en skole for normalt begavede autister, og 

netop i dag har hun haft sine MakerZ med, og klassen har bygget 

med stor fornøjelse. Faktisk er lærerne så imponerede over 

interessen og mulighederne, at de vil indkøbe det til skolen. 

Silje har jo faktisk både Aspergers og ADHD, så hun dækker i 

hvert fald over begge grupper som bruger. 

Jeg vil spørge skolen, om de har mod på at give en feedback. 

Vi har ladet et lille udvalg stå i Siljes klasse, så lærerne kunne 

prøve at introducere det for andre elever i de andre klasser. Indtil 

videre er der taget billeder af det, der er bygget og lavet i dag, 

som bliver sendt ud til forældrene i det kommende fredagsbrev. 

Silje vil fortsat gerne lave YouTube videoer med det. Hun har 

også en ven, Elias, som meget gerne vil hjælpe med YouTube 

videoer, hvis det kunne have din interesse. Elias er hjerneskadet 

ved fødsel, og derudover under udredning for Autisme. 

Til maj skal vi på ferie til Grækenland, og der vil Silje medbringe 

sine MakerZ, så hun, hendes søskende og deres fætre, kan bygge 

i sommerhuset. Det er jo let at tage med, og planen er at hun vil 

optage en video derfra også. Alle børn i vores hjem, også uden 

diagnoser, synes det er super sjovt at bygge med!”

Mail fra Joanna Tanas,  

pædagog i Daginstitutionen Anemonen i Viby:

 

”Jeg skriver vedrørende jeres produkt MakerZ Zpiiel. Jeg har set 

selve produkterne på Klinik for syn og indlæring i Harlev og vil 

høre, om der er mulighed for, at vi eventuelt kunne få foræret 

en prøve til vores institution for at se, om det er noget for vores 

børnehavebørn. 

Hvis det viser sig, at det er, vil vi gerne købe nogle af jeres 

produkter samt reklamere lidt for forældrene.”
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Mail fra Vibeke Gammeltoft Larsen,  

pædagog i Børnehuset Lindehuset i Randers:

”Børnehuset Lindehuset har fået lov at afprøve et dansk produc-

eret konstruktionslegetøj Zpiiel. Zpiiel er velegnet til børn fra 4 - 

5 år. Zpiiel er et produkt, hvor barnet kan bruge sin kreativitet og 

fantasi, når det laver forskellige figurer efter eget ønske. Zpiiel 

kan også bruges som et pædagogisk redskab, så barnet lærer, at 

man lærer ved at arbejde med de enkle dele, når det f.eks. laver 

former, tal og m.m.

Der er også gode billeder/manualer på Zpiiels hjemmeside, som 

barnet kan bygge efter. Disse kan downloades fra nettet. Zpiiel 

er sjovt at bygge med, og barnet øver finmotorik og farvenuanc-

er. Det gode ved Zpiiel er, at barnet altid kan lave sin figur færdig, 

også selv om der er et element blevet væk.”

Mail fra REBUSPAPIR i Ølgod:

 

”Har solgt en hel del Zpiiel til den lokale børnehave, hvor dren-

gene nu sidder fra morgenstunden og leger med Zpiiel. De siger, 

at der er stille i børnehaven om morgenen nu.”

Mail fra Nanna Poulsen, 

medarbejder i Super Brugsen i Kolt: 

 

”Jeg støtter rigtig meget op om Zpiiel legetøj og dets værdier. 

Jeg har selv ADHD og er 24 år gammel. At sidde og bygge med 

Zpiiel og skille det ad igen kan virkelig få mig til at slappe helt af 

og give mig den ro, jeg så tit har behov for, når jeg kommer hjem 

fra job. Min lillebror på 14 år med autisme sidder også med et af 

Zpiiel produkterne, imens han spiller.  Så kan han nemlig “nullre” 

dem rundt i fingrene, hvilket får ham til at slappe mere af. Han 

har endda en ekstra en, som han kan bruge i skolen, hvis det hele 

bliver for træls der. 

Jeg synes, det er et helt fantastisk produkt, der kan hjælpe børn 

såvel som voksne med at holde opmærksomheden. For at lege 

med Zpiiel legetøjet behøver man ikke nødvendigvis at have en 

diagnose for at synes, at det er sjovt, ALLE kan gøre brug af det.”


