
Kom godt i gang
Mennesker | 45030 | Alder 2-6 | For opptil 2-4 barn
Dette aktivitetskortet hjelper deg å introdusere settet med mennesker til barna. Aktivitetene er laget for å gjøre barna 
kjent med settet. Når du har fullført disse aktivitetene, kan du skape flere morsomme opplevelser ved å kombinere 
disse menneskefigurene med andre materialer fra LEGO® Education.

1. Yrker
Be hvert barn velge en menneskefigur 
og snakke om yrket den har. Start en 
diskusjon om hvorfor disse yrkene 
trengs i lokalsamfunnet. Husk å 
bruke passende tilbehør for å vise et 
bestemt yrke. 

2. Skape en familie  
Be hvert barn velge en barnefigur og 
lage en familie for han eller henne. Be 
dem om å introdusere hele familien til 
resten av barna ved å dele ting, som: 

• Hans eller hennes navn 
• Hans eller hennes foreldre, hva 

de jobber med, og hva de gjør på 
fritiden

• Navnene på hans eller hennes 
søsken, og deres hobbyer

3. Min venn   
Be hvert barn velge favorittfiguren sin 
og fortelle resten av gruppen:

• Hvem det er (dvs. navn) 
• Alder
• Hva de liker eller ikke liker?
• Hvorfor de er gode venner? 

4. Min fremtidige jobb 
Sett  forskjellige tilbehør på 
barnefigurene og spør barna hvilke 
drømmejobber barnefigurene 
kunne ha. Ha en gruppediskusjon 
om hva barna ønsker å gjøre når de 
vokser opp, og hvorfor. Oppmuntre 
hvert barn å velge en figur som 
representerer deres fremtidige 
drømmejobb. 

5. Hvem er det?
Be et av barna om å beskrive en 
bestemt LEGO DUPLO® figur. Resten 
av barna skal gjette hvem figuren 
er, basert på klassekameratens 
beskrivelse (f.eks, hårfarge, 
øyenfarge, kjønn, klær).  

Oppdag mer på 
LEGOeducation.com

Læringsfokus
Barna kommer til å:

• Forstå mangfoldet i familiestrukturer

• Forstå menneskers roller og 
ansvarsområder i lokalsamfunnet 

• Kunne beskrive personer de kjenner 
med veiledning og støtte 

• Kunne uttrykke tanker og ideer tydelig 
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