45019 LEGO DUPLO kreativt klodssæt
®
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For 4-6 børn

Tip

LEGO® DUPLO® kreativt klodssæt fremmer kreativitet og samarbejde!
Byggekortene er designet med det formål at inspirere til konstruktion uden
facitliste, og idéerne nedenfor får børnene til at bruge sættet på nye måder.
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Laminer byggekortene,
så holder de længere.

Fem idéer:
*

Brug sættet i en lille gruppe. Vælg en
kategori, og bed børnene om at bygge
noget, som hører til i denne kategori.
Hvis kategorien f.eks. er transport, kan
børnene bygge en flyvemaskine, en båd
eller et rumskib. Bed børnene om at
forklare, hvorfor det, de har bygget, hører
til i kategorien.

* Brug sættet til kreativitet. Bed børnene

om at vælge et byggekort og bygge
modellen på kortet, f.eks. blomsten. Bed
dem derefter om at lave deres egen
version af modellen, f.eks. en anden slags
blomst. Snak om lighederne og forskellene.

Find
videoer med
flere idéer
på
LEGOeducation.com
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*

Brug sættet til selvforståelse. Bed
børnene om at bygge en figur hver. Bed
dem derefter om at fortælle en historie
i fællesskab, hvor alle figurer er med.

*

Brug sættet til forskellige temaer, f.eks.
natur, dyr og lokalsamfund. Snak f.eks.
om dyr, og bed børnene om at bygge et
dyr og dets levested eller hjem.

*

Brug sættet til problemløsning. Fortæl
f.eks. børnene, at en ven skal krydse en
vej med meget trafik. Bed børnene om at
bygge en løsning i fællesskab, f.eks. en
gangbro eller et trafiklys, og beskrive den.

