Tips

45004 Café +

Ställ i ordning ett café eller
en butik där barnen kan beställa,
handla och skapa matmodeller
tillsammans. Du kan eventuellt
använda LEGO® Mjukt startset för
att bygga caféet eller butiken.

Fem idéer som uppmuntrar till samarbete
Ålder: 3–5 * För 2–4 barn

Inlärningso o
mraden
* Sprakutv
eckling
o

– uttrycka och fö
rmedla idéer
* Social oc
h
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5 idéer:
* En del barn vill göra allt som står på

menyn, så låt barnen bestämma vem som
ska ansvara för vad. Samarbeta sedan för
att bygga alla rätter. Att hitta rätt delar är
en uppgift i sig själv.

* Barnen kan välja att spela upp restaurangeller caféscenarier med personal som tar
emot beställningar från kunder och ger
dem till kockarna. Uppmana barnen att
skriva ner sina beställningar under rolleken.
De kan behöva hjälpa varandra att rita eller
skissa rätterna på menyn.
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Be barnen att arbeta två och två under
den här aktiviteten. Välj två uppsättningar
med likadana klossar och uppmana det
första barnet att bygga en matmodell
medan det andra barnet blundar. Se till
att det andra barnet inte ser vad som
byggs. Be det första barnet att förklara

hur man bygger matmodellen för det andra
barnet. Uppmuntra det andra barnet att
bygga matmodellen med hjälp av det första
barnets instruktioner. Låt det andra barnet
titta på matmodellen en eller två gånger
under processen.

* Uppmuntra

barnen att samarbeta för att bygga en hel
födelsedagstårta och låt dem
sedan låtsas att de turas om att ta
en bit. Ställ frågor som ”Hur många
bitar finns det?”, ”Hur många personer
räcker tårtan till?” och ”Hur många bitar
finns kvar om vi äter upp halva tårtan?”.

* Diskutera med barnen hur de kan välja

nyttig mat. Låt dem samarbeta för att bygga
en komplett och nyttig måltid. Om barnen
har svårt att komma igång kan du föreslå att
de bygger en smörgås, ett äpple eller bär.

