45020 Creatieve LEGO stenenset
®
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Voor maximaal 8 kinderen

Tip

De Creatieve LEGO® stenenset stimuleert creativiteit en samenwerking! De bouwkaarten
zijn ontworpen als inspiratie voor bouwprocessen met een open einde, en de onderstaande
ideeën bieden nieuwe manieren om aan de slag te gaan met de set.
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*

Gebruik de set in een kleine groep. Kies
een categorie en vraag de kinderen om een
item te bouwen dat tot die categorie behoort.
Als u bijvoorbeeld voedsel gekozen hebt als
categorie, kunnen de kinderen fruit of een
dessert bouwen. Vraag de kinderen om uit te
leggen waarom een item tot een bepaalde
categorie behoort.

*

Gebruik de set om creativiteit te stimuleren.
Moedig de kinderen aan om een bouwkaart
te selecteren en het model op de kaart te
bouwen (bv. de krab). Vraag hen vervolgens
om een eigen model te bouwen dat verwant
is met het eerste model (bv. een vis die ze zelf
uitvinden). Beschrijf
de relatie.
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*

Gebruik de set voor zelfexpressie.
Toon de kinderen foto’s van beroemde
beeldhouwwerken en vraag hen per twee
samen te werken om een eigen beeldhouwwerk
te bouwen. Bespreek elk beeldhouwwerk en
de betekenis ervan.

*

Gebruik de set voor verschillende thema’s
zoals natuur, dieren en gemeenschap.
Bespreek
bijvoorbeeld
het
begrip
gemeenschap en vraag de kinderen daarna
om structuren te bouwen die belangrijk zijn in
hun gemeenschap.

*

Gebruik de set om problemen op te lossen.
Vertel de kinderen bijvoorbeeld dat een vriend
een brede rivier moet oversteken, en laat hen
samenwerken om een oplossing te bouwen,
zoals een boot, brug of vliegtuig.

