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

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”. 
Barn är fulla av fascination inför det 
faktum att vårt universum bara består 
av relativt få geometriska former, som 
t.ex. cirklar, trianglar, kvadrater, 
romber, halvcirklar, rektanglar och 
diverse variationer av dessa
grundformer. Vår materiella värld 
består av oändliga kombinations-
varianter av dessa element/byggstenar. 
Super Mind bilddesignset visar med 
hjälp av konkreta exempel barnen hur 
enkelt det är att kombinera former med 
varandra, för att skapa helt nya struk-
turer. Ett barns förmåga att se 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.

 Noggrant samordnade design- 
 mallar: SuperMind designmal-
lar kan användas med eller utan spiral-
bindning. Kontrollera att de 30 samord-
nade designmallarna ligger i rätt ordn-
ingsföljd (nr 31 – 60). Dessa bildmön-
ster utgör fortsättningen till nybör-
jarsetet MightyMind (designmallar nr 1 
– 30).

 Grundbyggstenar: 
 De 32 olikfärgade designdelarna 
består av: 6 geometriska grundformer, 4 
grundfärger, stora och små storlekar.

 
 Uppgiften är att fylla varje  
 bild i designmallen helt med 
designdelar, utan att överskrida den 
mörka begränsningslinjen: När 
barnen utför de 3 grundaktiviteterna 
HITTA-SAMORDNA-SÄTTA IHOP utveck-
lar de en mängd grundläggande kogni-
tiva färdigheter. Varje numrerad design-
mall visar konturen av en bild, omgiven 
av en mörk begränsningslinje. Design-
mallarna bör bara användas i den 
numeriska ordningsföljden.  

Ordningsföljden har sammanställts och 
samordnats omsorgsfullt, för att minim-
era risken för att barnet ska bli frustre-
rat.
 
 Först tittar barnet uppmärksamt  
 på bilden på designmallen. Sedan 
letar det efter en designdel som passar in 
i bilden, utan att överskrida begräns-
ningslinjen. Barnet fortsätter genom att 
hitta en annan form, som passar till 
bilden och den redan befintliga delen och 
samtidigt inte överskrider grundkon-
turen. Sedan väljer barnet ytterligare en 
designdel och kombinerar den med de 
lagda delarna. Detta fortgår ända tills 
bilden i designmallen är helt fylld. Så 
snart barnet har hittat och samordnat 
de passande designdelarna, ska det till 
slut lägga ihop dem så att bilden blir 
fullständig. Alla designdelar måste ligga 
inom den mörka konturlinjen och får 
inte överlappa den.

 När bilden av dansaren (design
 nr 31) har satts ihop rätt, så 
ska bilden av tennisspelaren (nr 32) 
läggas enligt samma metod.

 Med design nr 35 införs  
 konceptet ”lägga ovanpå 
va-randra”. Gitarrens mitt läggs på 
kva-draten som en speciell accent, varvid 
kvadraten representerar musikinstru-
mentets form. Det här konceptet uppre-
pas i designmallarna nr 51, 53 och 54.

 På designmallarna med numren  
 32, 34, 37 och 48 finns rosetter 
försedda med ett prydnadsband. Dessa 
rosetter innehåller speciella ”belönings-
poäng”. Exempelvis kan bilden på 
designmall nr 32 sättas ihop med 
maximalt 24 designdelar eller färre. 
Talet ”24” i rosetten betyder att barnet 
förtjänar extra beröm om det lyckas 
lägga bilden med det maximala antalet 
delar (i det här fallet 24).

 Många barn älskar att spela och  
 ha roligt tillsammans när de 
lägger de spännande SuperMind 
bilderna. Extra set med Super 
Mind/MightyMind designdelar eller 
designmallar finns i fackhandeln.
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 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.
 Children are amazed and intrigued by 
the idea that the vast universe as we know it is 
composed of relatively few geometric forms that 
includes circles, triangles, squares, rhombi, 
semi-circles, rectangles and other variations of 
these basic shapes.  These elements, or 
building blocks combine in space in infinite ways 
to form our material world.  
The SuperMind and MightyMind activity sets 
show a child by examples, how simple forms 
can be combined to create whole new 
structures.  A child’s ability to analyze and 
discern how large forms are created from simple 
elements is an important step in developing the 
ability to reduce large problems into solvable 
parts.

 PROGRAMMED PUZZLES:
 The SuperMind® Design Book may 
be used with, or without a ring binding.  
Examine the set of 30 programmed 
puzzles  Confirm that they are in correct 
numerical order, 31 through 60.  These 
patterns are the sequel to the beginner 
(1-30) preschool MightyMind® set.

 BASIC BUILDING BLOCKS:
 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.  Teachers 
may wish to acquire additional sets of tiles 
(#40400 - wood, or #44400 - plastic) so 
more children can play.
  
 THE OBJECT IS TO COMPLETELY  
 COVER EACH PICTURE WITH 
THE DESIGN TILES WHILE STAYING 
WITHIN THE GUIDELINES. A child 
develops a variety of essential skills by 
performing 3 basic activities: FIND - FIT - 
BUILD. Each numbered puzzle card has a 
picture pattern surrounded by a heavy 
line.  A child should build each design 
puzzle in numerical order.  The designs 
have been carefully sequenced and 
programmed to present concepts of 
increasing difficulty with a minimum of 
frustration.
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FÖLJ DESSA ENKLA STEG SÅ ÖPPNAS FANTASINS 
FASCINERANDE VÄRLD FÖR DITT BARN:
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