
Kom godt i gang
Bokstaver | 45027 | Alder 2-6 | For opptil 2-4 barn
Dette aktivitetskortet vil hjelpe deg introdusere Bokstav-settet til barna. Aktivitetene er laget for å gjøre barna kjent 
med settet. Når du har fullført disse aktivitetene, kan du opprette flere morsomme bokstavrelaterte aktiviteter ved å 
kombinere Bokstav-settet med andre tidlig løsninger fra LEGO® Education.

1. Sett bokstavene i 
rekkefølge 
Syng ”alfabetsangen” og plasser 
bokstavklossene på byggeplaten i 
riktig rekkefølge. Be barna å skrive 
hver bokstav i luften eller på papir. 

2. Finne bokstavens 
”storebrødre” eller ”-søstre”
Velg to eller tre bokstavskort og be 
barna finne bokstavklosser som 
samsvarer med bokstavene i liten 
skrift som er trykt på kortene. Deretter 
legger du til flere bokstaver til 
aktiviteten når barna er klare for det. 

3. Skriv en liten historie 
La hvert barn velge to eller tre kort og 
bruke bildene på kortene til å lage 
en liten historie. Oppmuntre barna til 
å se på kortene og finne ett eller to 
nøkkelord som ble nevnt i historien. 
Du kan be dem om å tenke på hvilke 
bokstaver nøkkelordene starter med. 

4. Konsonanter og vokaler
Gruppere bokstavene i konsonanter 

og vokaler. La barna jobbe parvis, og 
be det ene barn plukke opp og stave 
et ord fra bokstavkortene. Be dem om 
å skjule bokstaven bak vinduet, mens 
det andre barnet prøver å gjette ordet 
(se eksemplet til høyre). 

5. Stave navn 
Be barna å stave navnet sitt og så å 
prøve å stave navnet til en eller to av 
vennene sine. Har noen av de andre 
barna samme første bokstav som 
dem?

Oppdag mer på 
LEGOeducation.com

Læringsfokus
Barna kommer til å:

• Kunne gjenkjenne bokstaver

• Kunne skrive og matche store og små 
bokstaver

• Kjenne lydene til bokstavene

• Kunne stave enkle ord

• Beskrive kjente hendelser med 
veiledning og støtte 
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