45018 Bygg mig "Emotions"
Ålder: 3–5

*

Primära
inlärningsm
ål:
* S

För 4–8 barn

Bygg mig "Emotions" uppmuntrar barn att undersöka känslor! Byggkorten är
utformade för att inspirera till fritt byggande och idéerna nedan uppmuntrar
barnen att använda setet på nya sätt.
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Laminera byggkorten
så håller de längre.

5 idéer:
*

Använd setet för konfliktlösning. När en
konflikt uppstår, be barnen att bygga en
figur som uttrycker hur de känner sig. Låt
sedan barnen prata om sina känslor och
komma på en lösning.

*

Använd setet för att undersöka
fysiska egenskaper, till exempel längd
och kroppsdelar som armar och ben.
Introducera kroppsspråk och be barnen
att bygga modeller med armar och ben i
olika ställningar.

* Uppmuntra barnen att bygga en vän
Du hittar
filmer med
fler idéer
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Lärartips

som känner sig illa till mods och förklara
varför vännen känner så. Skapa sedan en
lösning som får vännen att känna sig bättre
och ändra modellen så att den
visar hur vännen känner sig efter
att ha fått hjälp.
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*

Läs en berättelse om känslor och
uppmuntra sedan barnen att bygga och
beskriva en eller flera av karaktärerna
med lämpliga ansiktsuttryck.

*

Be barnen att arbeta tillsammans och
bygga en familj. Uppmuntra barnen att
beskriva varje familjemedlems roll och hur
den får dem att känna.
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