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 Challenger designbok är en  
 fortsättning av 
MightyMind/SuperMind serien. Design-
mallarna är alfabetiskt sorterade och 
har sammanställts och samordnats 
noggrant, för att minimera risken för 
att barnet ska bli frustrerat.

 För att lägga färdigt bilden  
 behöver barnet 1 set 
MightyMind/SuperMind designdelar. Om 
du följer anvisningen på omstående sida 
(se bild), så kan du även tillverka de 
färgade designdelarna själv. Lämpliga 
material för detta ändamål är t.ex. tjock 
kartong, vinyl etc...

 Kontrollera de 32 designdelarna  
 och beakta att de består av 6 
geometriska grundformer, 4 grund-
färger, stora och små storlekar. 
 
 För att lägga färdigt en bild  
 utför  barnet 3 grundaktiviteter: 
HITTA-SAMORDNA-SÄTTA IHOP. På 
varje sida i designboken finns en kontur 
av en bild, som helt måste fyllas med 
designdelar. Börja med designmall (A): 
Barnet väljer ut de passande delarna 
och lägger dem på bildkonturen som är 
tryckt på mallen, utan att överskrida 
den mörka begränsningslinjen. Speciella 
fält, som t.ex. cirklar, är särskilt fram-
hävda. Detta hjälper barnet och ska 
stimulera det till att experimentera. Så 
snart barnet har hittat och samordnat 
de passande delarna, ska det lägga ihop 
dem så att bilden blir fullständig. Alla 
delar måste ligga inom den mörka 
konturlinjen utan att överlappa den. 
 
 Barnet får ett mer tillfredsstäl- 
 lande resultat om det får lägga 
designmapparna i alfabetisk ordnings-
följd. På baksidan av den här designbo-
ken står lösningarna till varje enskild 
design. Vi rekommenderar de här 
lösningarna inte används som läggning-
sanvisning, utan för att kontrollera och 
bekräfta det slutliga resultatet.

 På designmallarna C, D, E, G, 
 J, K, M, N, T, U och V finns 
cirklar försedda med ett prydnadsband 
med speciella ”belöningspoäng”. Det här 
talet betyder att respektive bild kan 
konstrueras med samma eller ett lägre 
antal delar än talet som står i cirkeln. 
Om barnet lyckas lägga färdigt bilden 
med det antal delar som står i cirkeln, 
så bör man berömma det extra mycket, 
eftersom detta är svårare och kräver 
större idérikedom.

 För att sätta ihop bilderna på  
 mallarna F, I, J, K, M, N, P, R, S, 
T, V, X, Y och Z måste delarna läggas 
ovanpå varandra. På så sätt får bilderna 
dimension och djup. Bredvid bildkon-
turen som ska fyllas, finns ett litet 
fönster med en miniatyrbild av designen 
som ska läggas. Detta fönster fungerar 
som ”minnesstöd” om var designdelarna 
ska läggas ovanpå varandra.
 
 Ha tålamod! Om barnet inte  
 hittar lösningen direkt, propsa 
då inte och stressa inte barnet. Att hitta 
lösningen är en del av glädjen i att lära 
sig. Var nöjd så länge barnet aktivt 
försöker lösa problemet. Om du vill 
ingripa och hjälpa till, ge då bara små 
tips om lösningen.

 Våra designers var fascinerade 
 av det faktum att universum 
bara består av ett fåtal grundformer. 
Vår värld består av oändliga kombina-
tioner av dessa element/byggstenar. Med 
de 32 designdelarna som ingår i spelet 
MightyMind/SuperMind kan barn 
konkret upptäcka hur enkelt det är att 
kombinera former med varandra, för att 
skapa helt nya strukturer. Ett barns 
förmåga att urskilja hur stora former 
består av enkla element är ett betydande 
steg i dess utveckling att lära sig dela 
upp komplexa problem i mindre, 
lösbara delområden. 

 Många barn älskar att spela och  
 ha roligt tillsammans när de 
lägger de spännande 
MightyMind/SuperMind bilderna. Extra 
set med designdelar kan köpas i fack-
handel som har Leisure Learning 
produkter i sortimentet.


