45019 Kreativt set med LEGO DUPLO klossar
®

Ålder: 3–5

*

®

För 4–6 barn

Kreativt set med LEGO® DUPLO® klossar uppmuntrar kreativitet och samarbete!
Byggkorten är utformade för att inspirera till fritt byggande och idéerna nedan
uppmuntrar barnen att använda setet på nya sätt.
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Laminera byggkorten
så håller de längre.
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Använd setet i en liten grupp. Välj en
kategori och be barnen att bygga något
som tillhör den kategorin. Om kategorin är
transport kan barnen till exempel bygga
ett flygplan, en båt eller ett rymdskepp. Be
barnen att förklara varför varje modell hör
hemma i den valda kategorin.

* Använd setet för att främja kreativitet.
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LEGOeducation.com

Uppmuntra barnen att välja ett byggkort
och bygga modellen på kortet, till exempel
blomman. Be dem sedan att skapa sin
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Använd setet för att uttrycka egna
känslor. Uppmuntra barnen att bygga
varsin figur. Berätta sedan en historia
tillsammans om alla figurerna.

*

Använd setet för att utforska olika
teman, till exempel naturen, djur och
samhället. Diskutera exempelvis djur och
uppmana barnen att bygga ett djur och
dess naturliga miljö eller hem.

*

Använd setet för problemlösning.
Berätta till exempel för barnen att en
vän måste korsa en trafikerad gata.
Uppmuntra barnen att arbeta tillsammans
för att bygga en lösning och beskriva den,
till exempel en gångbro eller ett trafikljus.

