
STYRK FANTASIEN HOS ETHVERT BARN VED AT 
FØLGE DE FØLGENDE TRIN. 
 
Indhold: 30 aktivitetskort og 
32 brikker  
Hele universet er bygget op 
af relativt få geometriske 
former såsom cirkler, 
trekanter, firkanter, rhom-
ber, halvcirkler, rektangler 
samt variationer af disse 
grundlæggende former.  
Spillet her viser barnet hvor 
simpelt man kan sætte 
formerne sammen for at 
lave et helt nyt billede. Dette 
er en god øvelse i 
problemløsning idet opgaven 
deles i mindre enheder.  
 
1.  Kortene kan sættes i et 
ringbind i nummerorden 31-60. 
Kortene 1-30 findes i en lettere 
udgave som hedder Tankegang 
se vores katalog). (

 
2.  Lad barnet kigge på de 30 
former som er delt op i 6 
grundlæggende geometriske 
former, 4 farver, store og små 
ormer. f

 
3. Udvidet tankegang går ud på 
at barnet skal dække mønstrene 
på kortene med brikkerne.  

Barnet skal igennem 3 
aktiviteter: FIND - 
SAMMENLIGN – BYG 
 
Når kortene laves i 
nummerorden vil opgaven 
langsomt blive sværere. 
 
4.  Barnet begynder med at 
studere kortet og finde ud af 
hvilke geometriske former der 
skal bruges. Derefter skal barnet 
finde de brikker der skal bruges 
for at udfylde hele figuren - men 
samtidig blive indenfor 
stregerne. 
 
5.  Når barnet har udfyldt den 
dansende figur (31) går man 
videre til tennis spilleren ved 
hjælp af samme fremgangsmåde. 
 
6.  Kort 35 introducerer barnet 
til det 3-dimensionelle. Guitarens 
midte skal lægges ovenpå 
firkanten for at gøre billedet 
færdigt. Denne fremgangsmåde 
skal bruges på kort 51, 53 og 54. 
 
7.  Kort 32, 34, 37 og 48 er 
opbygget således at f.eks. kort 32 
kan bygges op med 24 eller færre 
brikker. 24-tallet betyder at det 
er flot hvis barnet bruger så 
mange brikker så muligt i 
mønstret. 
 
 

Udvidet Tankegang  
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