
Kom igång
Människor | 45030 | Från 2–6 år | För 2–4 barn
Det här aktivitetskortet hjälper dig att introducera setet Människor för din förskolegrupp. Aktiviteterna är utformade 
för att barnen ska bekanta sig med setet. När barnen är klara med dessa aktiviteter kan ni skapa fler roliga 
inlärningsupplevelser genom att kombinera figurerna med andra inlärningslösningar från LEGO® Education.

1. Yrken
Be barnen att välja varsin figur och 
berätta om dess yrke. Diskutera varför 
dessa yrken behövs i vårt samhälle. 
Kom ihåg att använda lämpliga tillbe-
hör som stöd för yrkena. 

2. Skapa en familj
Låt varje barn välja en figur och skapa 
en familj åt honom eller henne. Be 
dem att presentera hela familjen för 
de andra barnen genom att berätta 
saker som:

• Figurens namn 
• Vilka figurens föräldrar är, vad de 

jobbar med och gör på fritiden
• Vad figurens syskon heter och har 

för intressen 

3. Min goda vän
Be varje barn att välja sin favoritfigur 
och berätta för gruppen:

• Vem det är (figurens namn) 
• Figurens ålder
• Vad figuren gillar eller ogillar
• Varför de är goda vänner 

4. Mitt framtida jobb
Dela slumpmässigt ut olika tillbehör 
till barnens figurer och be barnen 
att berätta vad figurernas drömjobb 
skulle kunna vara. Diskutera i grupp 
vad barnen vill arbeta med när de 
blir stora och varför. Uppmuntra 
varje barn att välja en figur som 
representerar hans eller hennes 
drömjobb. 

5. Vem är det?
Be ett barn att beskriva en viss 
LEGO DUPLO® figur och låt resten 
av barnen gissa rätt figur utifrån 
förskolekamratens beskrivning (t.ex. 
hårfärg, ögonfärg, kön, kläder). 

Upptäck mer på 
LEGOeducation.com

Inlärningsmål
Barnen får:

• Lära sig att förstå olika slags 
familjestrukturer

• Lära sig att förstå roller och ansvar hos 
personer i samhället 

• På uppmaning och med stöd beskriva 
personer med välkända yrken och roller 

• Uttrycka tankar och idéer på ett tydligt 
sätt
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