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Min første historie
Fem ideer for å gjenfortelle oppdiktede historier
Alder: 3-5 * For 2-4 barn

Tips

Du kan også bruke StoryTales
for å gjenfortelle faglitteraturtekster.
Be barna om å bygge én til
tre detaljer om teksten.
Bakgrunnskortene passer veldig bra
til naturfagsemner som vær,
dyr og miljø.
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5 ideer:
Ideene nedenfor gjelder for historien De
tre bukkene Bruse, men du kan velge
hvilken som helst historie!

dele og forklare hvordan avslutningen er
forskjellig fra den opprinnelige, og hvordan
den påvirker figurene.

* Oppmuntre elevene til å bygge én scene

* Hvis du ønsker at barna skal få en større

fra historien som de mener er viktigst eller
mest interessant, og be dem om å forklare
hvorfor. Du kan be barna om å bygge
scenen fra perspektivet til en annen figur,
som for eksempel en skurk.

* Hjelp barna med å gjenfortelle hele

Finn
flere slike
aktiviteter
pao
LEGOeducation.com
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group.
©2014 The LEGO Group. 076496.

historien ved å bygge begynnelsen,
midtpunktet og slutten. Etter at historien er
bygget kan du be barna om å gjenfortelle
hele historien. Du kan skrive den ned, lese
den tilbake til barna og spørre dem om det
er noe de bør legge til.

* Be barna om å bygge en alternativ

avslutning på historien. Be dem om å

utfordring, kan du bygge begynnelsen
og slutten til en historie. Deretter ber du
barna om å gjette hva som skjer midt i
historien. Du kan gjenta denne aktiviteten
og heller utelate begynnelsen eller slutten
til historien.

* Be barna om å bygge én scene fra

historien. Endre deretter bakgrunnen til
verdensrommet. Oppmuntre barna til å
tilpasse byggingen til de nye omgivelsene.
Be barna om å fortelle hvordan dette
påvirker figurene og resultatet til historien.
Du kan gjenta denne aktiviteten ved å
bruke ulike bakgrunner.

