
Kom godt i gang
Min kæmpestore verden | 45028 | 2-6 år | For 2-10 børn
Dette Kom godt i gang-aktivitetskort hjælper dig med at introducere sættet Min kæmpestore verden for dine førskole-
børn. Aktiviteterne er designet til at udvikle børnenes sociale færdigheder, hjælpe dem med at udforske verden  omkring 
sig og finde ud af, hvad det vil sige at være en del af et samfund. Når du har gennemført nogle eller alle aktiviteter, kan 
du finde flere enhedsplaner og lektioner på LEGOeducation.com/start 

1. Hvor er det?
Lad hvert barn vælge et af stederne 
på inspirationskortene og bygge det. 
Bed børnene om at forklare, hvad de 
lige har bygget, og hvorfor det er en 
vigtig del af samfundet. 

2. Rolleleg  
Få børnene til at bruge figurer til at 
lave rollelege på alle de steder, de 
lige har bygget. Husk at forklare, 
hvem der arbejder på eller tager 
hen til de steder, og hvorfor (f.eks. 
arbejder tandlæger på tandklinikker, 
hvor de ordner folks tænder, og folk, 
der har problemer med deres tænder, 
tager hen til tandlægen for at få dem 
ordnet). 

3. Mine fantasifigurer
Bed børnene om at tænke på alle 
de spændende figurer, de har læst 
om i bøger. Bed dem vælge deres 
yndlingsfigur, bygge den og bruge 
deres model til at præsentere 
figurens historie for de andre. 

4. Mit yndlingssted
Bed børnene om at tænke på 
hver deres yndlingssted. Lad dem 
derefter bygge det. Få dem til at 
vise så mange detaljer som muligt 
og forklare, hvorfor det er deres 
yndlingssted. 

5. Et sejt fartøj 
Fortæl børnene, at de skal rejse rundt 
i byen, i landet eller i verden! Bed 
dem om at lave et sejt fartøj, der kan 
transportere dem sikkert på deres 
rejse. Husk at spørge dem, om deres 
fartøj kan flyve, køre, sejle ... eller en 
kombination af alle tre! 

Opdag mere på 
LEGOeducation.com

Læringsmål
Børnene kommer til at:

• blive fortrolige med det samfund, de 
lever i, gennem leg

• genfortælle fiktive historier

• udforske sociale roller i familier og på 
arbejdspladser

• udtrykke sig kreativt gennem 2D- eller 
3D-kunst

• undersøge forskellige former for 
transport
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