Khởi động

Mục tiêu Học tập
Trẻ sẽ được:
• Tìm hiểu tính đa dạng trong cơ cấu trong
một gia đình

Con người | 45030 | 2-6 tuổi | Dành cho 2-4 trẻ
Thẻ hoạt động này sẽ giúp bạn giới thiệu Bộ Con người cho các bé mẫu giáo. Các hoạt động được thiết kế để giúp trẻ làm
quen với bộ xếp hình. Sau khi hoàn thành các hoạt động này, bạn có thể tạo thêm nhiều trải nghiệm học tập thú vị hơn bằng
cách kết hợp các nhân vật trong bộ Con người với các giải pháp giáo dục mầm non khác từ LEGO® Education.

1. Nghề nghiệp
Yêu cầu mỗi trẻ lựa chọn một nhân vật
và nói về nghề nghiệp của nhân vật đó.
Bắt đầu một cuộc thảo luận về lý do tại
sao những ngành nghề này là rất cần
thiết trong cộng đồng. Hãy nhớ sử dụng
bất kỳ phụ kiện thích hợp nào để minh
họa cho một nghề nghiệp cụ thể.

2. Tạo lập gia đình
Để mỗi trẻ lựa chọn một nhân vật và
tạo lập gia đình cho nhân vật đó. Yêu
cầu trẻ giới thiệu toàn bộ gia đình với
những trẻ còn lại bằng cách chia sẻ
những điều, như:
• Tên của trẻ
• Cha mẹ của trẻ và công việc cũng
như cuộc sống của họ
• Tên và sở thích của anh chị em của
trẻ

3. Bạn tốt của em
Yêu cầu mỗi trẻ lựa chọn nhân vật yêu
thích và chia sẻ với những trẻ khác
trong lớp:

4. Công việc tương lai
của em

?

Đặt ngẫu nhiên các phụ kiện khác nhau
lên những nhân vật của trẻ và hỏi trẻ
rằng đâu là những công việc mơ ước
của các nhân vật đó. Tổ chức một cuộc
thảo luận nhóm về những công việc mà
trẻ muốn làm khi chúng lớn lên, và lý do
tại sao. Khuyến khích mỗi trẻ lựa chọn
một nhân vật đại diện cho công việc mơ
ước trong tương lai của các em.

5. Đó là ai?
Yêu cầu một trẻ mô tả một nhân vật
LEGO DUPLO® cụ thể, trong khi những
trẻ khác phải đoán đúng nhân vật dựa
trên mô tả của bạn cùng lớp (ví dụ: màu
tóc, màu mắt, giới tính, trang phục).

• Tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của mọi
người trong cộng đồng
• Có thể mô tả những người thân quen,
được nhắc và hỗ trợ
• Có thể bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng một
cách rõ ràng

?

Khám phá thêm tại
LEGOeducation.com

• Đây là ai (tức là tên của họ)
• Tuổi của họ
• Họ thích hoặc không thích điều gì
• Tại sao họ là những người bạn tốt

LEGOeducation.com

