Bedenk en speel
Het doel van dit boek is om de creativiteit van
kinderen te stimuleren door hen aan te moedigen hun
fantasie te gebruiken en om te spelen en plezier
te hebben met hun eigen creaties.

4.

De tweede fase heeft twee delen: eerst
herbouwt het kind het voertuig in iets
nieuws en gebruikt het dan om de activiteit
op de pagina op te lossen.

Hoe gebruik je dit boek?
1.

Het boek bestaat uit zeven delen. Elk deel bevat
een ander voertuig.

2.

Elk deel is verdeeld in drie fases van spelen en
creativiteit.

3.

De eerste fase bestaat uit het bouwen van het
personage met gebruik van de bijgevoegde LEGO®
steentjes, door alleen naar de foto’s op de pagina te
kijken. Elk voertuig krijgt een eerste introductie met
een één-op-één-foto, vanuit verschillende hoeken,
zodat het gemakkelijk zonder instructies
nagebouwd kan worden.

5. De derde fase omvat het opnieuw
herbouwen van het personage en de leuke
creativiteitsstarters, die het gebruik van
andere blokjes aanmoedigen. Het kind blijft
nieuwe bouwwerken creëren en met ze
spelen op welke manier ze zelf willen!

Wat is het

Het is handiger om van beneden naar boven te bouwen.

belangrijkste?
De creativiteit van je kind aanmoedigen! Hoe
gekker het bouwwerk, hoe beter! Stel je mini-makers
aanvullende vragen om hun nieuwsgierigheid
te stimuleren, luister naar ze en laat hun fantasie de
vrije loop. Jij krijgt er misschien ook plezier in.

BOUWTIPS
De elementensplitser maakt het herbouwen makkelijker.

Het maakt niet uit of het kind een
personage met drie wielen in plaats van vier
creëert, of met vleugels in plaats van een
propeller. Er bestaat geen goed of fout –
elk idee is een goed idee!

Op de

Ruimteweg

Zoomie kan de hele dag rondjes blijven
rijden en wordt nooit duizelig. Hoe tof
is dat? Ze is altijd de snelste wagen
op de racebaan.
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Zoomie wil de wereld zien. Ze bouwt
een paar vleugels en een staart voor
haarzelf en vliegt de baan uit als ze
de hoek omgaat.

De racebaanfotograaf nam drie foto’s van
Zoomie terwijl ze door de lucht vliegt.
Maar er zitten foutjes in twee van de
foto’s. Zet Zoomie naast de juiste foto.
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Vliegen is zo leuk! Zoomie wil niet
landen. Ze wil nog hoger vliegen!
Midden in de lucht verandert ze in een
ruimteschip en vliegt de ruimte in!
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Zal Zoomie de maan bereiken,
waar ze aliens ontmoet?
Of misschien herbouwt ze zichzelf
naar een satelliet om het heelal
verder te ontdekken?

