Kom godt i gang

Læringsmål
Børnene kommer til at:
• kategorisere materialer efter en eller to
egenskaber

Dyr | 45029 | 2-6 år | For 2-4 børn

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

1. Dyresange eller -historier

4. Måling af højde

Bed hvert barn om at vælge et dyr.
Spørg, om de har en yndlingssang
eller -historie om det dyr, de har valgt.
Hvis de har, kan du opfordre dem til at
dele den med klassen. Ellers kan du
få dem til at finde på en historie eller
en sang om deres yndlingsdyr.

Stil mindst fem dyr på række, fra det
højeste til det laveste. Prøv at bruge
2x2-klodser til at måle højden på hvert
dyr. Spørg børnene, hvorfor nogle
dyr er højere eller større end andre.
Fremhæv sammenhængen mellem et
dyrs størrelse og dets levested.

2. Kategoriser dyrene

5. Gæt et dyr

Bed børnene om at gruppere dyrene
efter forskellige egenskaber, såsom:

Få ét barn til at beskrive et bestemt
dyr (f.eks. dets farve, størrelse, kost,
levested), mens resten af børnene
skal gætte dyret ud fra beskrivelsen.

• antal ben
• farve
• levested (brug inspirationskortene til
at beskrive forskellige levesteder)
• hvad de spiser (kødædende,
planteædende, altædende)

• udvikle deres ordforråd og
kommunikationsevne
• bruge ikke-standardiserede
måleenheder til at forstå begrebet
måling
• bruge historier eller sange til at
udtrykke sig kreativt
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Opdag mere på
LEGOeducation.com

3. Pas godt på dyrene
omkring os
Snak sammen om, hvordan man tager
sig af dyr derhjemme eller sammen
med andre (kæledyr) eller dyr i
naturen (vilde dyr). Få dem til at lave
rollelege eller fortælle deres historier
om, hvordan man tager sig af dyrene.

LEGOeducation.com

