Kom godt i gang
Bogstaver | 45027 | 2-6 år | For 2-4 børn

Dette aktivitetskort hjælper dig med at introducere sættet Bogstaver for dine førskolebørn. Aktiviteterne er designet til at
gøre børnene fortrolige med sættet. Når du har gennemført aktiviteterne, kan du skabe flere lærerige bogstavrelaterede
legeoplevelser ved at kombinere sættet Bogstaver med andre løsninger til førskolebørn fra LEGO® Education.

1. Sæt bogstaverne i
rækkefølge
Syng alfabetsangen, og læg bogstav
klodserne på byggepladen i den
rigtige rækkefølge. Bed børnene om
at skrive hvert bogstav i luften eller på
et stykke papir.

2. Find bogstavernes
“storebror” eller
“storesøster”
Vælg to eller tre bogstavkort, og bed
børnene om at finde de klodser med
store bogstaver, der passer til de små
bogstaver på kortene. Tilføj derefter
flere bogstaver til aktiviteten, indtil
alfabetet er komplet.

4. Konsonanter og vokaler
Gruppér bogstaverne i konsonanter
og vokaler. Lad børnene arbejde
sammen to og to, og få ét af dem
til at vælge og stave et ord med
bogstavkortene. Bed barnet om at
skjule vokalen bag vinduet, mens
det andet barn skal forsøge at gætte
ordet (se eksemplet til højre).

Læringsmål
Børnene kommer til at:
• genkende bogstaverne i det engelske
alfabet
• skrive og matche store og små
bogstaver
• identificere sproglyde i ord (dvs.
konsonanter og vokaler)
• stave enkle ord
• beskrive velkendte begivenheder med
hjælp og støtte

5. Stav navne
Bed børnene om at stave deres navn
og derefter prøve at stave en eller to
af deres venners navne. Er der nogle
af de andre børns navne, der starter
med samme bogstav(er)?
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3. Lav en kort historie
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Lad hvert barn vælge to eller tre kort
og bruge billederne på kortene til at
finde på en kort historie. Få børnene
til at se på kortene og finde et eller to
nøgleord, der blev brugt i historien.
Husk at bede dem om at tænke over,
hvilke bogstaver disse nøgleord
starter med.

Opdag mere på
LEGOeducation.com
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