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 Еднакви рисунки

 Излишни картинки

 Редици

 Аналогии

 Матрици

 Картинно судоку

 Търсене на фрагмент

 Форми и фигури

 Броене на кубчета

 Разгънати фигури

 Числови мрежи

 Словесни главоблъсканици

Сборникът Аз мисля съдържа различни по вид и сложност интелектуални задачи, чието 
решаване ще е не само забавно, но и полезно за децата – и за по-малките, и за по-големите, 
защото ще ги подготви отлично за приемни изпити, IQ тестове и други реални ситуации, 
които изискват демонстриране на интелектуалните сили.

Специално разработените упражнения развиват умствените способности, формират 
навици за сравнение, анализ и синтез, конкретизация, индукция и дедукция, усъвършенстват 
логическото и абстрактно мислене, вниманието и паметта.

СБОРНИКЪТ ПРЕДЛАГА

 560 развиващи задачи с нарастваща сложност
 Методически насоки за развитие на интелекта
 Отговори и пояснения

ТИПОВЕ ЗАДАЧИ

Д-р ВАЛЕНТИН БУЦИК е професор по методологически основи на психологията с международно признание. 
Изследователските му интереси са съсредоточени върху скоростта на обработка на информацията 
от мозъка, проучването на интелекта, творчеството и надареността. Съавтор е на най-популярния  
IQ тест за деца в Словения.

Магистър НАТАША БУЦИК е психолог, професионално проучва въпросите за културата на четене и 
културното възпитание. Била е дългогодишен главен редактор на детски списания. Създател е на 
дидактични рубрики, съавтор е на поредица образователни книги.

Архитектът и илюстратор ГРЕГОР БУЦИК води майсторски класове по архитектура за деца и 
подрастващи. От много години сътрудничи на редица детски списания, където съвместно с Наташа 
Буцик създава интересни главоблъсканици и игри с лабиринти за най-малките читатели.
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Втората част на сборника Аз мисля съдържа нови интелектуални задачи, които 
развиват умствените способности и усъвършенстват логическото и абстрактно 
мислене. Специално разработените упражнения, предназначени както за по-малките, 
така и за по-големите деца, са отлична подготовка за математически състезания, 
приемни изпити, IQ тестове и други реални ситуации, които изискват демонстриране 
на интелектуалните сили.

Надграждайки добрите практики от първата част на сборника, наред с упражненията 
за сравнение, анализ и конкретизация, Аз мисля 2 поставя акцент върху развитието на 
творческите способности и умението да се откриват оригинални решения.

СБОРНИКЪТ ПРЕДЛАГА

 Развиващи задачи с нарастваща сложност
 Методически насоки за развитие на интелекта и творческото мислене
 Отговори и пояснения

ТИПОВЕ ЗАДАЧИ

  Броене на фигури
  Домино
  Рисунки по образец

  Търсене на фрагменти
  Мозайки
  Логически квадрати

  Изображения в множество
  Лабиринти
  Творчески задачи

Д-р ВАЛЕНТИН БУЦИК е професор по методологически основи на психологията с международно признание. 
Изследователските му интереси са съсредоточени върху скоростта на обработка на информацията 
от мозъка, проучването на интелекта, творчеството и надареността. Съавтор е на най-популярния  
IQ тест за деца в Словения.

Магистър НАТАША БУЦИК е психолог, професионално проучва въпросите за културата на четене и 
културното възпитание. Била е дългогодишен главен редактор на детски списания. Създател е на 
дидактични рубрики, съавтор е на поредица образователни книги.

Архитектът и илюстратор ГРЕГОР БУЦИК води майсторски класове по архитектура за деца и 
подрастващи. От много години сътрудничи на редица детски списания, където съвместно с Наташа 
Буцик създава интересни главоблъсканици и игри с лабиринти за най-малките читатели.
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