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45018 Byg mig “Følelser”
3-5 år  *  For 4-8 børn

Byg mig ”Følelser” opmuntrer børn til at undersøge følelser! Byggekortene er 
designet med det formål at inspirere til konstruktion uden facitliste, og idéerne 
nedenfor får børnene til at bruge sættet på nye måder.

så de viser, hvad vennen føler efter at 
have fået hjælp.

* Læs en historie om følelser, og bed 
børnene om at bygge og beskrive en 
eller flere af personerne ved at give dem 
passende ansigtsudtryk.

* Bed børnene om at bygge en familie 
i fællesskab. Få børnene til at beskrive 
hvert familiemedlems rolle, og hvad det 
får dem til at føle.

* Brug sættet til konfliktløsning. Når der 
opstår en konflikt, kan du bede børnene 
om at bygge en figur, som viser, hvad de 
føler. Få dem derefter til at tale om deres 
følelser og finde på en løsning.

* Brug sættet til at undersøge fysiske 
kendetegn, f.eks. højde og kropsdele, 
såsom arme og ben. Introducer børnene 
for kropssprog, og bed dem om at bygge 
modeller med arme og ben i forskellige 
stillinger.

* Bed børnene om at bygge en ven, som 
oplever noget ubehageligt, og forklare, 
hvorfor vennen føler sådan. Bed dem 

derefter om at finde på en 
løsning, som får vennen 
til at føle sig bedre tilpas, 
og at ændre modellerne, 

Fem idéer:

Primære indlæringsværdier:*  Social og følelsesmæssig udvikling – Selvforståelse – Samarbejde –  Genkendelse og  forståelse af følelser

Tips til læreren:

Den grønne kant på byggekortene viser, at 

modellen er mindre udfordrende, og den blå 

kant viser, at modellen er mere udfordrende.

Ordliste for børn:
• følelse
• ansigtsudtryk
• kropssprog
• glad
• trist
• bange

• overrasket
• selvsikker
• flov
• vred
• fjollet

Tip
Laminer byggekortene,  
så holder de længere.
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