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4 éves kortól  *  8 vagy kevesebb gyermekkel

A Kreatív LEGO® Építőelem szett kreativitásra és együttműködésre késztet! Az építőkártyákat 
úgy alakították ki, hogy ösztönözzék a korlátozástól mentes építést, az alábbi ötletek pedig a 
szett új módokon történő használatára bátorítanak.

* A szett használata önkifejezésre. Mutasson 
a gyermekeknek híres szobrokat ábrázoló 
képeket. Kérje meg a gyermekeket, hogy 
párokat alkotva maguk építsenek szobrokat. 
Elemezzék mindegyik szobrot egyenként, és 
beszéljék meg mit fejeznek ki.

* Használja fel a szettet különféle témákhoz, 
ez lehet például a természet, az állatok vagy egy 
emberi közösség. Például, beszéljen az emberi 
közösségről, majd kérje meg a gyermekeket, 
hogy építsenek olyan építményeket, amelyek 
fontosak az ő közösségük számára.

* A szett használata problémamegoldásra. 
Például, mondja el a gyermekeknek, hogy egy 
barátjuk szeretne átjutni egy széles folyón. 
Javasolja a gyermekeknek, hogy közösen 
keressenek megoldást, például építsenek egy 
csónakot, hidat vagy repülőgépet.

* Használja a szettet egy kis csoporttal. 
Válasszon egy kategóriát, és kérje meg 
a  gyermekeket, hogy építsenek egy ehhez 
a kategóriához tartozó tárgyat. Például, ha 
a kategória étel, akkor a gyermekek építhetnek 
gyümölcsöt vagy tortát. Kérdezze meg 
a gyermekektől, hogy miért tartozik az a tárgy 
abba a kategóriába.

* A szett használata a kreativitás  ösztönzésére. 
Kérje meg a gyermekeket, hogy válasszanak 
egy építőkártyát, és építsék meg a kártyán 
 látható modellt, például egy rákot. Utána kérje 
a gyermekeket arra, hogy saját, eredeti modellt 
építsenek, például egy általuk elképzelt halat, 
amely hasonlít az első modellre. Ismertesse 

a kapcsolatot.

5 ötlet:

Tippek tanároknak:

•  Az építőkártyákon a zöld szegély könnyebb, a kék 

szegély nehezebb modellre utal.

•  Miközben a gyermekek saját, kreatív modelljeiket 

építik, készítsen fényképeket és laminálja azokat, hogy 

ezeket később, új építőkártyákként használhassa fel.

További  
ötletek a 
videókon,  

itt

45020 Kreatív LEGO® Épító́elem szett Elsődleges  tanulandó értékek:*  Kreatív felfedezés - kreativitás - önkifejezés
*  Fizikai fejlődés - finommotorikus mozgás

Tipp
Érdemes laminálni az 
építőkártyákat, hogy 
tartósabbak legyenek.


