45018 Bygg meg-”stemninger”
Alder 3–5

*

Læringsver
for førskoldier
en:
*

For 4–8 barn

Bygg meg-”stemninger” inviterer barna til å utforske følelser! Byggekortene er
laget for å inspirere åpen bygging, og ideene nedenfor oppmuntrer til nye måter
å bruke settet på.

Tips

S osial og em
o
- jeg-følelse sjonell utvikling
- samarbeid
- gjenkjenne o
g forstå føle
lser

Laminer byggekortene
for å gjøre dem mer
holdbare.

5 ideer:
* Bruk settet for konfliktløsing. Når det

oppstår en konflikt, ber du barna om å
bygge en figur som uttrykker hvordan de
føler. Deretter ber du barna snakke om
følelsene sine, og komme frem til løsninger.

*

Bruk settet til å utforske fysiske karakteristikker, som høyde og kroppsdeler som
armer og ben. Introduser kroppsspråk og
be barna om å bygge modeller med ulike
arm- og benposisjoner.

* Oppmuntre barna til å bygge en venn
Finn
videoer med
flere ideer
på

Lærertips:

som opplever en ekkel følelse, og forklare
hvorfor vennen føler seg akkurat slik.
Deretter kommer de frem til en løsning
som gjør at vennen føler seg bedre, og
endrer modellene for å
representere hvordan
vennen føler seg etter å
ha mottatt hjelp.

gir en
på byggekortet an
Den grønne linjen
blå linjen
n
de
og
ll,
de
mo
mindre utfordrende
rende modell.
angir en mer utford
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*

Les en historie om følelser og deretter
oppmuntrer du barna til å bygge og
beskrive én eller flere av figurene, ved
bruk av riktige ansiktsuttrykk.

* Be barna om å arbeide sammen og
bygge en familie. Oppmuntre barna til
å beskrive rollene til de ulike familiemedlemmene, og hvilke følelser de har
angående rollene.

Ordliste for barna:
•
•
•
•
•
•

følelse
stemning
ansiktsuttrykk
kroppsspråk
glad
trist

•
•
•
•
•
•

redd
overrasket
selvsikker
forlegen
sint
tøysete

