
FØLG DISSE ENKLE STEG SÅ ÅPNES FANTASI OG
EVNE TIL ABSTRAKT TENKNING FOR DITT BARN

DAZZLE THE IMAGINATION OF ANY CHILD
BY FOLLOWING THESE SIMPLE STEPS.

6. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

omsorgsfullt for at man på tross av 
stigende vansklighetsgrad skal minim-
ere risikoen for at barnet blir frustrert 
eller lei.

 På de 10 første brettene bruker  
 bare de store designbitene. Dette 
gjør det lettere for barn å håndtere 
bitene, spesielt for mindre barn, og gir 
de samtidig en grunnleggende forståelse 
for mulighetene for å kombinere de 
ulike geometriske formene.

 På brettene 11-18 finnes også  
 henvisninger om utvalget av 
farger, form og størrelse. Dessuten 
kombineres nå store og små former med 
hverandre dvs. bildene blir mer og mer 
komplekse.

 Etter hvert overlates valget av  
 design biter mer og mer til 
barnet. På kort 18 kan f.eks barnet helt 
selv bestemme fargen for 4 av totalt 8 
ulike former.

 Kort 19 utgjør et ”overgangs  
 steg”. Barnet veiledes til å 
konstruere en ”stjerne”. De farvede 
felter i den store trekanten, i den store 
grønne ”romben” og i den lille røde 
”romben” skal dekkes med de biter som 
stemmer eksakt i farge, form og 
størrelse. Dermed gis en starthjelp for 
valget av de øvrige bitene. På samme 
måte konstrueres også også trekanten 
på brett 20. Nå kan barnet eksperimen-
tere fritt med resten av formene til på 
grunnrisset av bildet, til bildet er fyldt 
opp uten å overskride begrensningslin-
jen. 

 Med kort 21 innføres konseptet  
 ”legg oppe på hverandre”. 
Fuglens øye legges som særlig preg på 
de øverige former som fullstendiggjør 
bildet av fuglen. Dette konsept gjentar 
seg på kort 24, 27 og 29.

 På kortene 22, 26, 28, 29 og  
 30 finnes det et pyntebånd med 
utsmykkede rosetter som inneholder 
spesielle ”belønningspoeng”. Bilde på 
kort 22 kan kan f.eks legges ferdig med 
15 eller færre deler. Tallet ”15” i 
rosetten betyr at barnet fortjene ekstra 
ros hvis det lykkes med å legge bildet 
med det maksimale antall biter.
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  ❋ Advarsel: Inneholder smådeler. Spillet egner seg derfor ikke for barn under 3 år.
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Gjør følgende før dere begynner å leke:
Løft ut plastikkinnsatsen og ta posen 
med designbitene ut. Legg så tilbake 
innsatsen i posen og fyll den med de 
32 designbitene slik det vises på 
fargebildet på den engelske ”Getting 
Started Guide”.

 Kontroller at de 30 aktivitetsko-
rtene ligger i riktig rekkefølge.
 
 De 32 kulørte designbitene  
 består av: 6 gemetriske grunn-
former, 4 basis farger, i både store og 
små størrelser.

 Hvert barn utfører 3 grunnak 
 tiviteter: FINN-SAMORDNE-
SETTE SAMMEN. Hvert aktivitetskort 
viser konturene av figuren (lysegrå) 
som skal settes sammen. Som hjelp 
finnes ”snakkebobler” på kortene 1-18 
med favede utfyldte felter. Disse viser 
barnet hvilke former/farger som skal 
brukes på det aktuelle bildet. Start med 
kort nr. 1. Ved siden av konturen av en 
sirkel på aktivitetskortet finnes en 
”snakkeboble” med 2 røde halvsirkler. 
Barnet tar altså først to røde halvsirkel 
biter og legger de på de røde halvsirkel 
feltet i ”snakkeboblen”. Dette steg 
bekrefter at riktig form/farge har blitt 
valgt. Så snart barnet har FUNNET og 
SAMORDNET riktige former former iht 
prinsippet om de tre grunn aktiviteter  
må disse nå overføres til den grå 
bildekonturen og SETTE SAMMEN en 
hel sirkel av de to halvmånene. Design-
bitene skal plasseres eksakt på 
konturfeltet uten at den mørke begren-
sningslinjen overskrides.

 Når man har lagt ferdig sirkelen  
 på brett 1, kan man gå videre til 
brett 2. Barnet utfører samme steg for 
nå å legge rektangelen på kort 

Viktig: I begynnelsen bør brettene kun 
benyttes i den nummeriske rekkefølgen 
1-30. Rekkefølgen er sammensatt

 


