Kom godt i gang

Læringsmål
Børnene kommer til at:
• forstå forskelle i familiestrukturer

Mennesker | 45030 | 2-6 år | For 2-4 børn

• forstå forskellige menneskers roller og
ansvarsområder i samfundet

Dette aktivitetskort hjælper dig med at introducere sættet Mennesker for dine førskolebørn. Aktiviteterne er designet til
at gøre børnene fortrolige med sættet. Når du har gennemført aktiviteterne, kan du skabe flere lærerige legeoplevelser
ved at kombinere figurerne af mennesker med andre løsninger til førskolebørn fra LEGO® Education.

• beskrive velkendte mennesker med
hjælp og støtte

1. Erhverv

4. Mit fremtidige arbejde

Bed hvert barn vælge en figur og
fortælle om dens erhverv. Snak
sammen om, hvorfor disse erhverv
er nødvendige i samfundet. Husk at
bruge det tilbehør, der passer til et
bestemt erhverv.

Sæt forskelligt tilbehør på børne
figurerne, og spørg børnene om, hvad
disse børnefigurers drømmejobs
kunne være. Snak sammen i gruppen
om, hvad børnene gerne vil lave, når
de bliver store, og hvorfor. Få børnene
til at vælge en figur, der repræsenterer deres drømmejob.

2. Lav en familie
Lad hvert barn vælge en figur af et
barn og lave en familie til figuren. Bed
dem om at præsentere hele familien
for de andre børn ved at fortælle ting,
såsom:
• figurens navn
• figurens forældre, og hvad de laver
på deres arbejde og i fritiden
• navnene på figurens søskende og
deres hobbyer

3. Min gode ven

5. Hvem er det?
Bed ét barn om at beskrive en
bestemt LEGO DUPLO® figur, mens
resten af børnene skal gætte den
rigtige figur ud fra beskrivelsen (f.eks.
hårfarve, øjenfarve, køn, tøj).

• udtrykke tanker og idéer tydeligt

?
?

Opdag mere på
LEGOeducation.com

Bed hvert barn om at vælge sin
foretrukne figur og fortælle de andre:
•
•
•
•

hvem det er (altså navnet)
figurens alder
hvad figuren kan lide/ikke kan lide
hvorfor de er gode venner

LEGOeducation.com

