Aan de slag

Mijn XL wereld | 45028 | 2-6 jaar | Voor 2-10 kinderen
Met deze Aan de slag-activiteitenkaart kun je de Mijn XL wereldset bij jouw kleuters introduceren. De activiteiten zijn
bedoeld om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen en ze te helpen om de wereld om hen heen te
verkennen en te ontdekken wat het betekent om deel uit te maken van een gemeenschap. Nadat je sommige of alle
activiteiten hebt gedaan, vind je meer lesplannen op LEGOeducation.com/start

1. Waar is het?
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Laat elk kind een locatie uit de
inspiratiekaarten kiezen en bouwen.
Vraag de kinderen uit te leggen
wat ze zojuist hebben gebouwd en
waarom het een belangrijk onderdeel
is van hun gemeenschap.

2. Rollenspel
Laat de kinderen figuren gebruiken
om alle locaties die ze net hebben
gebouwd na te spelen. Vergeet niet
uit te leggen wie er op die plaatsen
werkt of naar die plaatsen gaat
en waarom (tandartsen werken
bijvoorbeeld in tandartspraktijken
waar problemen aan tanden en
kiezen worden verholpen; mensen die
last hebben van hun gebit gaan naar
een tandartsenpraktijk om daaraan
geholpen te worden).

te gebruiken om het verhaal van het
personage aan hun klasgenoten te
vertellen.

Leerdoelen
Kinderen:
• raken door middel van spel vertrouwd
met de gemeenschap waarin zij leven
• kunnen fictieve verhalen navertellen
• onderzoeken sociale rollen binnen
gezinnen en werkplekken
• kunnen zich creatief uiten door middel
van 2D- of 3D-kunst
• verkennen verschillende vormen van
vervoer

4. Mijn favoriete plek
Vraag de kinderen te denken aan
hun favoriete plek. Laat ze deze
daarna bouwen. Moedig ze aan
zoveel mogelijk details te laten zien
en uit te leggen waarom dit zijn of
haar favoriete plek is.

5. Een cool voertuig
Vertel de kinderen dat ze door de
stad, het land of de hele wereld gaan
reizen! Vraag ze om een cool voertuig
te creëren waarmee ze tijdens hun
reis veilig kunnen worden vervoerd.
Vergeet niet te vragen of hun voertuig
vliegt, rijdt, zeilt... of misschien een
combinatie van alle drie!

3. Mijn fantasiepersonages
Vraag de kinderen om na te denken
over alle interessante personages die
ze kennen uit boeken met verhalen.
Vraag ze hun favoriete personage
te kiezen, te bouwen en hun model
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