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Maria är nyfiken, uppfinningsrik och 
blyg. Hon gillar matematik och att 
spela piano. Hon älskar att lägga 
pussel och att försöka sätta ihop 
saker. Hon tycker också om att 
spela basket med sin storasyster.

Marias favoritfärg är blå. Hennes 
favoritdjur är bönsyrsan. Maria 
skulle gärna äta ost varje dag! Hon 
tycker inte om havregrynsgröt, och 
hon gillar verkligen inte åskoväder.

Maria gillar att spela spel på 
datorn. Hon skulle vilja vara bättre 
på att programmera. Hon älskar 
att gå på promenader i skogen 
för att leta efter häftiga insekter. 
Hon blir generad när hon får 
frågan i klassrummet men inte kan 
svaret. Fåniga ljud får henne alltid 
att skratta!

Maria promenerar till skolan med 
sin pappa och syster. Hon gillar 
att läsa historier om superhjältar. 
Maria vill bli läkare när hon blir 
stor.

Det här är Maria
LEGO® Education SPIKE™ Essential



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. 
©2021 The LEGO Group. 20201013V1

Daniel är konstnärlig, äventyrlig 
och hjälpsam. Han älskar att 
bygga och skapa nya saker. Bild 
är hans bästa ämne i skolan. Hans 
favoritfärg är grön.

Daniel har en tvillingbror. Daniels 
hemliga talang är att han kan 
snurra runt 30 varv utan att bli yr.

Daniel gillar inte spenat eller 
ormar. Han tycker mycket 
om hundar. Han gillar skolan 
men skulle vilja vara bättre på 
matematik. Daniel tycker mycket 
om att laga saker. Han är nyfiken 
på hur saker är byggda. Fåniga 
ordvitsar får honom full i skratt.

Daniel gillar inte att behöva stiga 
upp tidigt för att hinna till skolan. 
Han tar bussen till skolan. Daniel 
älskar att läsa historier om vänner 
som räddar världen tillsammans. 
Han vill bli arkitekt när han blir stor.

Det här är Daniel
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Sofie är rolig, kreativ och lite 
lagom knasig. Hon tycker mycket 
om att simma och spela tennis. 
Hennes mål är att en dag vinna 
guldmedalj i OS.

Sofies favorituppgift i skolan 
är att skriva. Hon älskar att 
skriva om kända idrottare. 
Hennes favoritfärg är orange. 
Sköldpadda är hennes favoritdjur.

Sofie blir arg när hennes 
lillasyster lånar hennes saker utan 
att fråga. Hennes hemliga talang 
är att hon kan göra bakåtvolter. 
Hon gillar inte att äta brysselkål. 
Sofie älskar att vara vid havet. 
Hon kan namnet på fler än 100 
olika fiskarter!

Tecknad film får henne att 
skratta. Hon har en lila och 
orange cykel som hon cyklar på 
till skolan. Sofie vill bli journalist 
när hon blir stor.

Det här är Sofie
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Leo är glad, snäll och lite 
tystlåten. Han älskar att läsa. Han 
brukar bära med sig en bok om 
utomjordingar eller zombies i sin 
ryggsäck.

Han tycker mycket om att springa, 
och tror att han är supersnabb. 
Han är säker på att han kan 
undkomma en utomjording eller 
zombie om det skulle behövas.

Han önskar att han var bättre på 
bild. Leos favoritfärg är gul. Han 
tycker att grodor är coolast! Han 
skulle vilja ha en egen groda som 
husdjur. Leo har en storebror och 
en katt.

Leo gillar inte att vara kort. Han 
ser fram emot att växa och bli 
längre. Leos hemliga talang är att 
han kan säga alfabetet baklänges 
på tre olika språk. Han är livrädd 
för spindlar! 

Överraskningar får Leo att skratta. 
Hans mamma kör honom till och 
från skolan varje dag. Leo vill bli 
speldesigner när han blir stor.
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Det här är Leo


