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

Tip

For at gøre byggeriet lettere kan
du vælge ét opskriftskort og samle de
klodser, som er nødvendige for
at bygge de to ting på kortet.
Opbevar opskriftskortet og klodserne
samlet i en bakke. Lad børnene tælle,
hvor mange ingredienser de bruger,
hver gang de bygger.
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5 idéer:
* Få børnene til at bygge en lav og en

* Lad som om, du er en meget kræsen

* Få ét barn til at være en meget sulten

* Lad børnene bygge et stykke

høj burger. Sammenlign derefter de
to. Hvad er størrelsesforskellen? Hvor
mange klodser brugte de til hver? Hvor
er der flest? Hvor er der færrest?

kunde, der vil have en sandwich, der er
dobbelt så stor som normal størrelse.
Brug sandwich opskriftskortet, og
hjælp børnene med at vælge to af hver
ingrediens. Få derefter børnene til at bygge
en sandwich, præcis som de vil, med alle
ingredienserne.
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* Få to af børnene til at bygge ispinde

med et mønster. Afhængigt af børnenes
niveau kan du prøve at få dem til at lave
mere komplekse mønstre. Sammenlign
to eller flere ispinde.

kunde, der ikke kan lide noget på
menukortet. Bed børnene om at bygge
noget lækkert med nøjagtig ti ingredienser.
Lad dem bruge al deres kreativitet.

frugt, f.eks. et æble. Få dem til
at tælle, hvor mange klodser de
brugte. Hvad sker der, når de
lader som om, at de tager en bid
ved at fjerne én klods? Hvor mange
klodser har de så tilbage? Gentag dette,
indtil æblet er helt spist!

Tip

Lad børnene lave
deres egne opskriftskort.

