45021 Vores by

Tip
Laminer byggekortene,
så holder de længere.

3-5 år
Vores by opmuntrer børn til at udforske verden omkring sig og dermed opdage,
hvad det vil sige at være en del af et samfund. Byggekortene er designet med
det formål at inspirere til konstruktion uden facitliste, og idéerne nedenfor kan
hjælpe børnene til at bruge sættet på forskellige måder.

*

*

Brug sættet til problemløsning. Del
byggekortene ud til børnene. Beskriv en
situation, og bed dem om at holde deres
kort op, hvis de mener, at kortet viser en
løsning. Fortæl dem f.eks., at noget er
gået i stykker, og bed dem om at vise
de steder, hvor ting bliver repareret.
Børnene kan også bygge stederne.

*

Tip til pædagogeatn bygge
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relationer
- Rolleleg
- Roller og
ansvarsom
råder

Fem idéer:
Brug sættet til at lære børnene om
samfund. Spørg børnene om bestemte
områder i en by. Snak med dem om
forskellige steder og de mennesker, der
arbejder på og besøger de steder. Bed
børnene om at bygge områderne og
bruge figurer til at spille forskellige roller.

Find
videoer med
flere idéer
på

Primære
indlærings
værdier:
- Forstå

Brug sættet til at lære om samarbejde
og om at være en del af en helhed. Snak
om forskellige rum eller dele af en hel
bygning eller et sted. En park er f.eks.
inddelt i forskellige områder: legeplads,
picnicborde og toiletter. Bed børnene
om at bygge de forskellige områder og
sætte dem sammen til en helhed.

*

Få børnene til at bygge steder, hvor
nogle mennesker måske ikke bryder
sig om at komme f.eks. læge, frisør eller
tandlæge, bed dem forklare hvorfor.
Foreslå dem at bruge figurerne til at
rollelege ubehagelige situationer i disse
miljøer, og spørg om de kan komme med
forslag til, hvordan besøgene kunne blive
mere behagelige.

*

Brug sættet til at lære børnene om
samfundsværdier. Forklar, at nogle byer
har vartegn, f.eks. statuer, springvand
eller særlige bygninger, som minder
folk om vigtige begivenheder, historiske
personer og værdier. Snak med dem
om, hvilke værdier de mener er vigtige,
og få dem til at bygge et vartegn, der
repræsenterer disse værdier.

Ordbog til børn:
• samfund
• ansvarlighed
• rolle

• dyreklinik
• bilværksted
• hospital

