
Aan de slag
Mensen | 45030 | 2-6 jaar | Voor 2-4 kinderen
Met deze activiteitenkaart kun je de Mensenset bij jouw kleuters introduceren. De activiteiten zijn bedoeld om kinderen 
vertrouwd te maken met de set. Gebruik de bouwkaarten voor nog meer leuke activiteiten en speelse leerervaringen of 
combineer de Mensenset met andere Early Learning-oplossingen van LEGO®  Education.

1. Beroepen
Vraag elk kind een figuur te kiezen 
en over zijn beroep te praten. 
Begin een gesprek over waarom 
deze beroepen nodig zijn in de 
gemeenschap. Vergeet niet om 
passende accessoires te gebruiken 
ter ondersteuning van een bepaald 
beroep. 

2. Een familie creëren 
Laat elk kind een figuur kiezen en 
een familie voor hem of haar creëren. 
Vraag hen om de hele familie voor te 
stellen aan de rest van de kinderen 
door dingen te delen als: 

• Zijn of haar naam 
• Zijn of haar ouders en wat zij voor 

werk en plezier doen
• De namen en hobby’s van zijn of 

haar broers en zussen 

3. Mijn goede vriend  
Vraag aan elk kind hun favoriete 
figuur te kiezen en aan de rest van  
de klas te vertellen:

• Wie het is (hun naam) 
• Diens leeftijd

• Wat de figuur leuk vindt of juist niet
• Waarom ze goede vrienden zijn 

4. Mijn toekomstige baan 
Geef de figuren willekeurig 
verschillende accessoires en vraag 
de kinderen wat de droombanen 
van deze figuren zouden kunnen zijn. 
Houd een groepsgesprek over wat de 
kinderen zouden willen doen wanneer 
zij groter zijn, en waarom. Moedig elk 
kind aan een figuur uit te kiezen dat 
hun toekomstige droombaan heeft. 

5. Wie is dat?
Vraag een kind een bepaalde LEGO 
DUPLO® figuur te beschrijven, zonder 
dit te laten zien, terwijl de rest van de 
kinderen de figuur moeten proberen 
te raden op basis van de beschrijving 
van hun klasgenoot (bijvoorbeeld, 
haarkleur, oogkleur, geslacht, 
kleding).  

Ontdek meer op 
LEGOeducation.com

Leerdoelen 
Kinderen:

• begrijpen de diversiteit in 
gezinsstructuren

• begrijpen de rollen en 
verantwoordelijkheden van de mensen 
in hun gemeenschap 

• kunnen bekenden beschrijven, met hulp 
en ondersteuning 

• kunnen gedachten en ideeën duidelijk 
uitdrukken
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