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Ålder: 4+  *  För upp till 8 barn

Kreativt set med LEGO® klossar uppmuntrar kreativitet och samarbete! 
Byggkorten är utformade för att inspirera till fritt byggande och idéerna nedan 
uppmuntrar barnen att använda setet på nya sätt.

* Använd setet för att uttrycka egna 
känslor. Visa barnen foton på berömda 
skulpturer. Be barnen att arbeta 
tillsammans i par och bygga egna 
skulpturer. Diskutera varje skulptur och 
vad de symboliserar.

* Använd setet för att utforska olika 
teman, till exempel naturen, djur och 
samhället .  Diskutera exempelv is 
samhället och uppmana sedan barnen att 
bygga modeller av sådant som är viktigt i 
samhället de lever i.

* Använd setet för problemlösning. 
Berätta till exempel för barnen att en vän 
måste ta sig över en bred flod. Uppmuntra 
barnen att arbeta tillsammans för att 
bygga en lösning och beskriva den, till 
exempel en båt, en bro eller ett flygplan.

* Använd setet i en liten grupp. Välj en 
kategori och be barnen att bygga något 
som tillhör den kategorin. Om kategorin är 
mat kan barnen exempelvis bygga frukter 
eller efterrätter. Be barnen att förklara 
varför varje modell hör hemma i den valda 
kategorin.

* Använd setet för att främja kreativitet. 
Uppmuntra barnen att välja ett byggkort 
och bygga modellen på kortet, till exempel 
krabban. Be dem sedan att bygga en 
egen modell som har en koppling till den 
första modellen, till exempel en fantasifisk. 

Beskriv kopplingen 
mellan modellerna.

5 idéer:

Lärartips:
•  Byggkort med en grön kant beskriver enklare 

modeller, medan byggkort med en blå kant beskriver 

mer utmanande modeller.

•  Be barnen att bygga egna modeller med fantasins 

hjälp och fotografera och laminera dem för att skapa 

nya byggkort.

45020 Kreativt set med LEGO® klossar

Du hittar 
filmer med 
fler idéer 

på

Primära inlärningsmål:
*  Kreativt utforskande - kreativitet -  uttryckande av egna känslor*  Fysisk utveckling - finmotorik

Laminera byggkorten  
så håller de längre.

Tips


