
Kom igång
Bokstäver | 45027 | Från 2–6 år | För 2–4 barn
Det här aktivitetskortet hjälper dig att introducera setet Bokstäver för din förskolegrupp. Aktiviteterna är utformade för att 
barnen ska bekanta sig med setet. När barnen är klara med dessa aktiviteter kan du skapa fler roliga bokstavsrelaterade 
inlärningsupplevelser genom att kombinera setet Bokstäver med andra inlärningslösningar från LEGO® Education.

1. Sätt bokstäverna i rätt 
ordning
Sjung alfabetssången och placera 
bokstavsklossarna på byggplattan i 
rätt ordning. Be barnen att skriva varje 
bokstav i luften eller på papper. 

2. Hitta bokstavens 
”storebror” eller 
”storasyster”
Välj två eller tre bokstavskort och 
be barnen att hitta klossarna med 
stora bokstäver som matchar de små 
bokstäverna på korten. Utöka sedan 
aktiviteten med fler små bokstäver 
tills alfabetet är komplett. 

3. Skapa en kort berättelse
Låt varje barn välja två eller tre kort 
och använda bilderna på korten 
för att skapa en kort berättelse. 
Uppmuntra barnen att titta på korten 
och komma på ett eller två nyckelord 
som används i berättelsen. Kom ihåg 
att be dem att fundera kring vilka 
bokstäver nyckelorden börjar på. 

4. Konsonanter och vokaler
Dela upp bokstäverna i konsonanter 
och vokaler. Dela in barnen i par och 
låt ett barn i varje par välja och skriva 
ett ord från bokstavskorten. Instruera 
barnet att gömma vokalen bakom 
fönstret medan det andra barnet 
försöker gissa vilket ord det är (se 
exemplet till höger). 

5. Skriva namn
Be barnen att skriva sina namn och 
sedan försöka skriva ett eller två av 
sina kompisars namn. Börjar några 
av kamraternas namn på samma 
bokstav som deras namn eller deras 
kompis namn?

Upptäck mer på 
LEGOeducation.com

Inlärningsmål
Barnen får:

• Lära sig att känna igen det engelska 
alfabetet (A–Z)

• Skriva och para ihop små och stora 
bokstäver

• Identifiera fonem i ord (konsonanter och 
vokaler)

• Stava till enkla ord

• På uppmaning och med stöd beskriva 
välkända händelser
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