45019 Conjunto de Blocos LEGO DUPLO Criatividade
®

3–5 anos

*

®

Atende 4 a 6 crianças

O conjunto de blocos LEGO® DUPLO® Criatividade estimula a criatividade e a colaboração!
Os cartões de construção são projetados para incentivar inúmeras montagens e, ao lado,
disponibilizamos algumas ideias que inspiram novas maneiras de usar o conjunto.
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Use o conjunto com um grupo pequeno.
Escolha um tema e peça às crianças para
construírem um item que pertença a esse tema.
Por exemplo, se o tema for transportes, as
crianças podem construir um avião, um barco
ou uma nave espacial. Peça para as crianças
explicarem como cada item se relaciona com
tema escolhido.
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LEGOeducation.com
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Incentive a criatividade. Estimule as crianças
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Dicas ao professor:

*

Use o conjunto para estimular a expressão
pessoal. Incentive cada criança a construir um
personagem. Depois, conte uma história junto
com eles que inclua todos os personagens.

*

Trabalhe com diferentes temas, como
natureza, animais e cidades. Por exemplo:
conversem sobre os animais e depois peça
para as crianças construírem um animal e seu
habitat ou casa.

*

Incentive a resolução de problemas. Por
exemplo, diga às crianças que um amigo
precisa cruzar uma rua muito movimentada.
Incentive-as a trabalhar em grupo para
construir uma solução como uma passarela
de pedestres ou semáforo. Depois solicite que
descrevam a solução encontrada.

