
Tip
Maak een café of winkel waar de 
kinderen samen voeding kunnen 

bestellen, kopen en maken. 
U kunt eventueel de LEGO® Soft 

Starter Set gebruiken om het café 
of de winkel te bouwen.

45004 Café +
Vijf ideeën om samenwerken te stimuleren
Leeftijd: 3-5  *  Voor 2-4 kinderen

* Sommige kinderen willen alles op het 
menu maken. Laat hen beslissen wie er 
verantwoordelijk zal zijn voor wat, en laat hen 
daarna samenwerken om alle items te bouwen. 
De juiste onderdelen vinden is al een heus 
karwei.

* De kinderen kunnen ervoor kiezen een 
rollenspel te spelen over een restaurant of 
café met een ober die bestellingen van klanten 
opneemt en deze doorgeeft aan de chefs. 
Stimuleer de kinderen om tijdens het rollenspel 
de bestellingen te noteren. Mogelijk zullen 
ze elkaar moeten helpen met het tekenen of 
zoeken van menu-items.

* Laat de kinderen per twee samenwerken 
aan deze opdracht. Selecteer twee sets van 
dezelfde stenen en laat het eerste kind een 
voedingsitem bouwen terwijl het tweede kind 
de ogen sluit. Zorg ervoor dat het tweede 
kind niet ziet wat er gebouwd wordt. Vraag 
het eerste kind om aan het tweede kind 

instructies te geven om hetzelfde voedingsitem 
te bouwen. Moedig het tweede kind aan om 
het voedingsitem te bouwen aan de hand van 
de beschrijvingen van het eerste kind. Laat het 
tweede kind tijdens het bouwen een of twee 
keer kort kijken naar het voedingsitem.

* Moedig de kinderen aan om samen 
te werken en een verjaardagstaart 
te maken, en laat hen dan spelen 
dat ze elk een stuk taart eten. Stel 
vragen als «Hoeveel stukken zijn er?», 
«Hoeveel mensen kunnen er van de 
taart eten?» en «Als we de helft van de taart 
opeten, hoeveel stukken zijn er dan nog over?».

* Bespreek met de kinderen wat gezonde 
voeding nu precies is. Laat hen samen een 
volledige gezonde maaltijd bouwen. Als de 
kinderen het moeilijk hebben om aan de slag 
te gaan, kunt u hen voorstellen een boterham, 
een appel of bessen te bouwen.

5 ideeën:
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Leergebieden
*  Taalontwikkeling  – ideeën uiten en communiceren*  Sociale en emotionele ontwikkeling

  – met anderen samenwerken in kleine groepen
* Creatieve ontwikkeling  – vertrouwde en minder vertrouwde 
dingen uitdrukken via een rollenspel en 
kleinschalige simulaties

Meer 
gelijksoortige 
activiteiten 
vindt u op


