
Pierwsze kroki
Ludziki | 45030 | Wiek: 2-6 | Od 2 do 4 dzieci
Ta karta ćwiczeń pomoże Ci zaznajomić dzieci z zestawem „Ludziki”. Zabawy zostały obmyślone tak, by mogły one lepiej 
poznać zestaw. Po wykonaniu zadań możesz połączyć figurki ludzików z którymś z pozostałych rozwiązań z zakresu 
edukacji początkowej LEGO® Education — w ten sposób dasz dzieciom jeszcze większe możliwości nauki przez zabawę.

1. Zawody
Poproś, by każde dziecko wybrało 
jakąś figurkę i opowiedziało o jej 
zawodzie. Rozpocznij dyskusję  
o tym, dlaczego opisane zawody są 
potrzebne w Waszej społeczności. 
Prezentując poszczególne zawody, 
nie zapomnij skorzystać z odpowied-
nich akcesoriów. 

2. Tworzenie rodziny 
Poproś, by dzieci wybrały po jednej 
figurce dziecka i stworzyły dla niego 
rodzinę. Następnie niech każde z nich 
przedstawi pozostałym dzieciom całą 
rodzinę i opowie: 

• Jak się nazywa 
• Kim są jego lub jej rodzice, gdzie 

pracują i jak spędzają wolny czas
• Jak nazywa się jego lub jej 

rodzeństwo i jakie ma hobby 

3. Mój dobry przyjaciel  
Poproś, by każde dziecko wybrało 
ulubioną figurkę i opowiedziało 
reszcie klasy:

• Kto to jest (tzn. jak się nazywa) 
• Ile ma lat

• Co lubi, a czego nie lubi
• Dlaczego jest dobrym przyjacielem/

przyjaciółką 

4. Moja przyszła praca 
Rozłóż przy figurkach dzieci losowo 
wybrane akcesoria. Niech dzieci 
opowiedzą, o jakiej pracy może 
marzyć każda z przedstawionych 
postaci. Porozmawiajcie w grupie  
o tym, co każde z dzieci chce robić, 
gdy dorośnie, i dlaczego. Niech 
każde z nich wybierze figurkę, 
która reprezentuje jego przyszłą 
wymarzoną pracę. 

5. Kto to jest?
Poproś, by jedno z dzieci opisało 
wybraną figurkę LEGO DUPLO®.  
W tym czasie niech pozostałe dzieci 
spróbują na podstawie opisanych 
cech (np. koloru włosów, koloru oczu, 
płci, ubioru) odgadnąć, o którą figurkę 
chodzi. 

Odkryj więcej na stronie 
LEGOeducation.com

Cele edukacyjne
Dzieci:

• Zrozumieją, czym jest różnorodność  
w strukturze rodziny

• Poznają role i obowiązki osób w swojej 
społeczności 

• Odpowiadając na pytania pomocnicze, 
będą w stanie opisać znajome osoby 

• Nauczą się jasno wyrażać myśli  
i pomysły
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