Kartīšu materiāls „Latvijas māksla”
(mākslas darbu pāru meklēšanas /atmiņas spēle)
Materiāls: 12 pāru kartītes uz kurām attēlotas latviešu mākslinieku
gleznas.
Tiešais mērķis: uzmanības treniņš.
Netiešais mērķis: bērns netieši gūst pirmās zināšanas par latviešu
māksliniekiem un viņu mākslas darbiem;
lasītprasmes attīstīšana;
rakstītprasmes attīstīšana;
estētiskā audzināšana;
bērna pašapziņas celšana.
Uzdevumi:
atrast kartītei pāri pēc zīmējuma,
atrast kartītei pāri pēc izlasītā nosaukuma (vienam kartītes pārim
nosaukums rakstīts ar drukātiem burtiem, otram pārim ar rakstītiem
burtiem),
netīši trenēt bērniem lasītprasmi,
netīši bērnos radīt interesi par latviešu mākslu, māksliniekiem.
Vecums: no 2,5 gadiem.
Pielietojums:.
Šīs kartītes izmantot kā pāru meklēšanas spēli un atmiņas spēli.
Mazākiem bērniem labāk sākt tieši ar pāru meklēšanas spēli.
Atkarībā no tā, vai bērns jau ir spēlējis līdzīgas spēles, izvēlamies mazāk
vai vairāk pārus. Vienu mākslas darbu kartīti no katra pāra izkārto rindā,
pārejās saliek vienuviet un bērns sameklē atbilstošo pāri.
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Tad, kad pāru meklēšana padodas pavisam viegli, tad
spēlē atmiņas spēli. Sākumā izvēlas tikai kādus 3 pārus, lai bērns
saprastu spēles noteikumus un tā nebūtu pārāk sarežģīta. Kartītes
izkārtojam ar mākslas darbu uz leju un vienā gājienā divas tiek apgrieztas
otrādi. Ja abās kartītēs vienāds mākslas darbs, tad tās paliek atklātas vai
tiek novāktas. Ja kartītēs mākslas darbs atšķiras, tad atkal apgriež kartītes
otrādi un nākamajā gājienā atkal pagriež divas citas kartītes. Turpina spēli
līdz atrasti visi pāri.
Spēles laikā skolotāja, pie katras atvērtās kartītes, neuzbāzīgi,
nosauc mākslas darba nosaukumu. Jau pēc pāris spēļu partijām bērns
netīši, pats nenojaušot, būs iemācījies kaut ko jaunu, zinās mākslas darbu
nosaukumus.
Vingrinājumi: Kad bērns jau lasa, tad var šo komplektu, bērniem,
piedāvāt kā pāru meklēšanas spēli, tikai pāri meklēt izlasot kartītes
nosaukumus ar drukātiem burtiem, bet meklē pāri, izlasot kartītes
nosaukumu ar rakstītiem burtiem . Kontrole – apgriež kartītes otrādi un
salīdzina vai ir atrastas vienādas, pēc mākslas darba. Vienādās kartītes
noliek malā.
Bērnam var piedāvāt, uz līniju lapas, norakstīt darba autora vārdu
un uzvārdu, mākslas darba nosaukumu.
Vēl var izvēlēties vienu no kartītes gleznām un sameklēt vairāk
informācijas par gleznu, par mākslinieku, par vietu, kas attēlota darbā.
Bērns var mēģināt pats uzzīmēt pēc parauga, ko līdzīgu, vai
iedvesmoties no darba savam mākslas darbam.
Šis kartīšu materiāls trenē bērniem atmiņu, uzmanības noturību,
pacietību, māca bērniem darba estētiku, skaistumu, ceļ bērnam
pašapziņu!
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