45019 Kreativt LEGO DUPLO klossesett
®

Alder 3–5

*

®

For 4–6 barn

Kreativt LEGO® DUPLO® klossesett slipper løs kreativiteten og samarbeidet!
Byggekortene er laget for å inspirere åpen bygging, og ideene nedenfor
oppmuntrer til nye måter å bruke settet på.
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Laminer byggekortene
for å gjøre dem mer
holdbare.
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* Bruk settet for selvutfoldelse. Oppmun-

*

Bruk settet for ulike temaer, som natur,
dyr og folk og samfunn. Snakk om dyr med
barna, og deretter ber du dem om å bygge
et dyr og omgivelsene eller hjemmet til dyret.

Bruk settet i en liten gruppe. Velg en
kategori, og be barna om å bygge et
element som tilhører den kategorien. Hvis
kategorien er for eksempel transport, kan
barna bygge et fly, en båt eller et romskip.
Be barna om å forklare hvorfor hvert
element tilhører denne kategorien.
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Bruk settet for kreativitet. Oppmuntre
barna til å velge et byggekort og bygge
modellen på kortet, for eksempel, en
blomst. Deretter ber du barna om å lage
sin egen versjon av
modellen, for eksempel
en annen type blomst.
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gir en mindre
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et
ulikheter.
ort
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•	Den grønne linjen
n blå linjen angir
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tre barna til å bygge hver sin figur. D
 eretter
forteller de en historie sammen, som
inkluderer alle figurene.

*

* Bruk settet for problemløsing. Du kan
for eksempel fortelle barna at en venn
må krysse en travel vei. Oppmuntre barna
til å bygge en løsning sammen, som
en fotgjengerbro eller et trafikklys, og
beskrive dette.

