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Zestaw kreatywny LEGO® DUPLO® zachęca do kreatywnej zabawy w grupie!
Karty z modelami inspirują do swobodnej zabawy w budowanie, a opisane
tu pomysły podpowiedzą, jak używać zestawu na nowe sposoby.
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Używaj zestawu w małych grupach. Wybierz kategorię i poproś dzieci o zbudowanie przedmiotu należącego do tej kategorii.
Na przykład, jeśli wybierzesz kategorię
transport, dzieci mogą zbudować samolot,
łódź lub statek kosmiczny. Poproś dzieci
o wyjaśnienie, dlaczego ich model należy
do wybranej kategorii.

* Używaj zestawu do rozwijania kreatyw-
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ności. Zachęć dzieci do wybrania karty
z modelem i zbudowania przedstawionego
na niej modelu — na przykład kwiatka.
Poproś je też o zbudowanie własnej wersji tego
modelu, w tym przypadku
nacza
innego rodzaju kwiatka.
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Wskazówki dla nauczyciela:
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Używaj
zestawu
do
rozwijania
umiejętności wyrażania siebie. Zachęć
dzieci do zbudowania postaci. Następnie
opowiedzcie wspólnie historię o wszystkich postaciach.

*

Używaj zestawu do zabawy na różne
tematy, takie jak natura, zwierzęta
i społeczność. Możesz na przykład
porozmawiać z dziećmi o zwierzętach
i poprosić je o zbudowanie zwierzęcia
i jego środowiska lub domu.

*

Używaj zestawu do rozwiązywania
problemów. Na przykład powiedz dzieciom, że ich przyjaciel musi przejść przez
ruchliwą ulicę. Zachęć je do zbudowania
i opisania rozwiązania, takiego jak kładka
dla pieszych albo sygnalizacja świetlna.

