
Tips
Lag en kafé eller en butikk 

der barna kan bestille, kjøpe og 
lage mat produkter sammen. 
Du kan ta i bruk LEGO® Soft 

Starter-settet til å bygge kafeen 
eller butikken.

45004 Kafé +
Fem ideer til å oppmuntre til samarbeid
Alder: 3-5  *  For 2-4 barn

* Noen barn liker å lage alt som fi nnes 
på menyen. Be barna om å bestemme 
hvem som er ansvarlig for hva. Deretter 
kan de arbeide sammen og bygge alle 
elementene. Det er en jobb i seg selv å 
fi nne alle de samsvarende delene.

* Barna kan prøve et rollespill med 
restaurant- eller kaféscenarioer. En 
person kan være kelner og ta bestillinger 
fra kundene og gi dem til kokken. Når de 
gjør dette, ber du barna om å skrive ned 
bestillingene. Det kan hende at de må hjelpe 
hverandre med å tegne menyelementene.

* Be barna om å arbeide parvis. Velg to sett 
av de samme klossene, og be det første 
barnet om å bygge et produkt mens det 
andre barnet lukker øynene. Kontroller at 
det andre barnet ikke ser hva som bygges. 
Be det første barnet om å instruere det 
andre barnet om hvordan en bygger det 

samme produktet. Oppmuntre det andre 
barnet til å bygge maten ved bruk av kun 
beskrivelsene fra det første barnet. La det 
andre barnet åpne øynene et par ganger 
i løpet av denne prosessen.

* Oppmuntre barna til å arbeide 
sammen med å bygge en hel 
bursdagskake. Deretter kan 
de prøve et rollespill hvor de 
alle sammen får et kakestykke. 
Still spørsmål som: «Hvor mange 
kakestykker er det?» «Hvor mange kan 
dele kaken?» «Hvis vi spiser halve kaken, 
hvor mange stykker er det igjen?»

* Diskuter med barna hvordan de kan lage 
sunne matvalg. Be dem arbeide sammen 
og bygge et komplett sunt måltid. Hvis 
barna synes det er vanskelig å komme 
i gang, kan du foreslå at de bygger et 
smørbrød, et eple eller bær.
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Laeringsomraoder* Sprao kutvikling  – uttrykke og kommunisere ideer*  Sosial og emosjonell utvikling
  – samarbeide med andre i små grupper*  Kreativ utvikling  – uttrykke det kjente og mindre kjente gjennom rollespill og mindre simuleringer


