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

Lift the storage tray and remove the 
package of design tiles.  Replace the 
tray into the carton and follow the 
diagram to fill the tray with the 32 tiles.

 Examine the set of 30  
 programmed activity cards to 
see that they are in correct numerical 
order.

 Observe the 32 wood, or  
 plastic design tiles and notice 
that they are divided into 6 basic 
geometric shapes, 4 colors, large and 
small sizes.  The colors on the tiles 
match* the colors on the printed 
design activity cards.

 A child has to perform 3 basic  
 activities:  FIND - MATCH - BUILD.
Each card has a light gray picture 
pattern.  Cards 1 - 18 provide cartoon 
like balloons telling a child which 
shapes should be selected to cover the 
picture completely*.
Beginning with card 1, a child should 
select the 2 red semicircle tiles and 
place them over the red semicircles 
printed on the card.  This step verifies 
that the child has correctly selected 
the required tiles.  Now, having 
verified that the child has “found” 
and “matched” the shapes correctly, 
the child should maneuver the tiles to  
“build” the circle.  The shapes must fit 
within the dark outline of the light 
gray picture without overlapping the 
lines.

 Having successfully built the  
 circle on card 1, the child 
should repeat the same procedures to 
construct the picture of the rectangle 
on card 2.  The cards should initially 
be followed in numerical order 
because they have been carefully 
sequenced and programmed to pres-
ent concepts of increasing difficulty 
with a minimum of frustration for 
the child.
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Före spelets början: 
Lyft upp plastinsatsen och ta upp påsen 
med designbitarna. Lägg sedan tillbaka 
insatsen i lådan och fyll den med de 32 
designbitarna så som visas på färgbilden 
på den engelska ”Getting Started Guide”. 

 Kontrollera att de 30 
 aktivitets korten ligger i rätt 
ordningsföljd. 

 De 32 kulörta designbitarna  
 består av: 6 geometriskagrund-
former, 4 grundfärger, stora och små 
storlekar. Färgerna på designbitarna 
återfinns på aktivitetskorten. 

 Varje barn utför 3 grundaktivi-
 teter:`HITTA-SAMORDNA-SÄTTA 
IHOP. Varje aktivitetskort visar konturen av 
en bild (ljusgrå), som ska sättas ihop. Som 
hjälp finns ”pratbubblor” på korten 1-18 
med kulört ifyllda fält. Dessa visar barnet 
vilka former/färger som ska användas förden 
önskade bilden. Börja med kort 1. Bredvid 
konturen av en hel cirkel på aktivitetskortet-
finns en ”pratbubbla” med 2 röda 
halvcirklar. Barnet tar alltså först 2 röda 
halvcirkel-designbitar och lägger dem på de 
röda halvcirkelfälten i ”pratbubblan”. Detta 
steg bekräftar att rätt former/färger har 
valts. Så snart barnet har ”hittat” och 
”samordnat” rätt former enligt principen 
med de 3 grundaktiviteterna, måste det nu 
överföra dem till det grå bildkonturen och 
lägga ihop dem, för att ”sätta ihop” en hel 
cirkel av de båda halvcirklarna. Designbi-
tarna måste passa exakt på konturfältet, 
utan att den mörka begränsningslinjen 
överskrids. 

 När barnet har lagt färdigt  
 cirkeln  på kort 1, kan det fortsätta 
med kort 2. Barnet utför samma steg, för att 
nu lägga rektangeln på kort 2. 
Viktigt: I början bör korten endast användas 
i den numeriska ordningsföljden. Den har 
sammanställts och samordnats omsorgsfullt 
för att trots stigande svårighetsgrad minim-
era risken för att barnet ska bli frustrerat.  

 Vid de första 10 korten används  
 bara de stora designbitarna. Detta 
underlättar hanteringen av bitarna 
framför allt för mindre barn, och ger dem 
samtidigt en grundläggande förståelse för 
möjligheterna att kombinera de olika 
geometriska formerna.  

 På korten 11-18 finns dessutom  
 hänvisningar om urvalet av färg, 
form och storlek. Dessutom kombineras 
nu stora och små former med varandra, 
dvs. bilderna blir allt komplexare.

  Så småningom överlåts valet av  
 designbitar mer och mer åt barnet. 
Vid kort 18 t.ex. kan barnet helt själv 
bestämma färgen för 4 av sammanlagt 8 
olika former.
 
 Kort 19 utgör ett ”övergångssteg”.  
 Barnet instrueras att konstruera 
en ”stjärna”. De kulörta fälten i den stora 
triangeln, i den stora gröna romben och i 
den lilla röda romben ska täckas med de 
bitar som exakt stämmer överens i färg, 
form och storlek. Därmed ges en 
”starthjälp” för valet av de övriga bitarna. 
Enligt samma system konstrueras även 
triangeln på kort 20. Nu kan barnet 
experimentera fritt med resten av 
formerna, tills bildkonturen har fyllts utan 
att överskrida den mörka begränsningslin-
jen. 

 Med kort 21 införs konceptet  
 ”lägga ovanpå varandra”. Fågelns 
öga läggs som en speciell accent på de 
övriga formerna, som fullständigar bilden 
av fågeln. Det här konceptet upprepas på 
korten 24, 27 och 29. 

 På korten 22, 26, 28, 29 och 30  
 finns rosetter försedda med ett 
prydnadsband. Dessa rosetter innehåller 
speciella ”belöningspoäng”. Bilden på kort 
22 kant.ex. läggas med 15 eller färre bitar. 
Talet ”15” i rosetten betyder att barnet 
förtjänar extra beröm om det lyckas lägga 
bilden med det maximala antalet bitar.

 

 

 

  ❋   Varning. Innehåller smådelar. Det här spelet lämpar sig därför inte för barn under 3 år. 

FÖLJ DESSA ENKLA STEG SÅ ÖPPNAS 
FANTASINS FASCINERANDE VÄRLD FÖR DITT BARN:


