Tips

45007 Stor bondgård

Du kan utveckla många av
dessa matematikaktiviteter
genom att kombinera
setet Stor bondgård med
andra djurfigurer.

Fem idéer för att utforska matematik
Ålder: 3–5 * För 2–4 barn
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5 idéer:
*

Uppmana barnen att sortera djuren
efter en eller flera egenskaper och
sedan räkna hur många djur det är i
varje kategori. Du kan upprepa aktiviteten
och låta barnen sortera djuren efter andra
egenskaper (till exempel antal ben, färger,
naturlig miljö eller föda).

*

Uppmuntra barnen att prata om allt en
bonde gör under en dag. Uppmana sedan
barnen att ordna händelserna i den följd de
inträffar. Låt dem spela upp bondens dag
och se till att diskutera vad som händer i
början, i mitten och i slutet av dagen.

* Alla djur har rymt! Uppmana barnen
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att hjälpa bonden att bygga hagar
till djuren. Be dem att avgöra vilken
form hagarna har när de har byggt
färdigt. Uppmuntra barnen att göra
hagar i ovanliga former.

* Uppmuntra barnen att utforska addition

med hjälp av bondgårdsdjuren. Låtsas att
bonden har med sig nya djur till gården.
Låt barnen räkna för att ta reda på hur
många djur det finns sammanlagt.

* Djuren på bondgården vill ordna

en parad. Uppmuntra barnen att
bygga en paradvagn och placera
ut djuren i ett mönster. Mönstret
kan vara enkelt eller komplext,
beroende på barnens ålder och
förmåga.

