
Tip
Lav en café eller butik, hvor 

børnene kan bestille, købe og 
fremstille mad sammen. 

Du kan overveje at bruge 
LEGO® Soft sæt med klodser til 
at lave caféen eller butikken.

45004 Café +
Fem idéer til at fremme samarbejde
Alder: 3-5  *  Til 2-4 børn

* Nogle børn vil gerne lave alt på menukortet, 
så få børnene til at beslutte, hvem der skal 
være ansvarlig for hvad. Arbejd derefter 
sammen om at bygge alle tingene. At fi nde de 
rigtige elementer kan være et stort arbejde 
i sig selv.

* Børnene kan vælge at rollelege restaurant- 
eller café-scenarier med en tjener, som 
tager imod ordrer fra kunderne og giver 
dem videre til kokkene. Bed børnene om at 
skrive ordrerne ned (eller tegne dem) under 
rollelegen. De kan hjælpe hinanden med at 
tegne eller skitsere ting fra menuen.

* Lad børnene arbejde sammen to og to om 
denne aktivitet. Vælg to sæt af de samme 
klodser, og få det første barn til at bygge 
mad, mens det andet barn lukker øjnene. 
Sørg for, at det andet barn ikke ser, hvad 
der bliver bygget. Bed det første barn om 
at instruere det andet barn i at bygge den 

samme madvare. Få det andet barn til at 
bygge madvaren udelukkende ved hjælp 
af beskrivelsen fra det første barn. Lad 
det andet barn få et glimt af den byggede 
madvare en gang eller to undervejs.

* Få børnene til at samarbejde om at 
bygge en hel fødselsdagskage og 
derefter rollelege, at de skiftes til 
at få et stykke kage. Stil spørgsmål 
som f.eks. ”Hvor mange stykker er 
der?” ”Hvor mange mennesker kan 
dele kagen?” ”Hvis vi spiser halvdelen 
af kagen, hvor mange stykker er der så 
tilbage?”

* Snak med børnene om, hvordan de kan 
træff e sunde madvalg. Få dem til at arbejde 
sammen om at bygge et sundt måltid. Hvis 
børnene har svært ved at komme i gang, 
kan du foreslå dem at bygge en sandwich, 
et æble eller nogle bær.

5 idéer:

Laeringsomraoder*  Sproglig udvikling  – udtrykke og kommunikere idéer* Social og fo/lelsesmaessig udvikling
  – samarbejde med andre i små grupper*  Kreativ udvikling  – udtrykke det kendte og mindre kendte gennem rolleleg
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