Didaktiskais materiāls “Gada torte”
Nosaukums:

Gada torte

Mērķis:

Apgūt jēdzienus, gads, gadalaiks, mēnesis.

Mērķgrupa:
Materiāls:

Izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, integrēšanai izglītības apguves procesā pirmsskolā un
sākumskolā
No krāsaina kartona gatavota torte, kas sastāv no 12 gabaliņiem. Katrs tortes gabaliņš ir kā kastīte
ar vāciņu. Katrā gabaliņā ir priekšmeti, kas atbilst viena gada mēneša norisēm.

Demonstrējuma apraksts:
Iepriekš bērni ir darbojušies ar montesori materiālu. Gada ķēde un gada aplis.
Skolotāja atnes no papīra izgatavotu kūku, kas ir kā simbols gadam. (katrs kūkas gabaliņš citādāks noformēts)
Kopā ar bērniem tiek noskaidrots kāds tagad ir mēnesis? Tiek pārrunāts, ka katra diena, ko piedzīvojam ir īpaša un ar ī katrs
mēnesis gadā ir atšķirīgs. Skolotāja jautā bērniem, kādos gadījumos mēs baudām torti. Bērni izsaka savus variantus. Skolotāja
paskaidro, ka šo pagatavoto torti mēs nevarēsim ēst, bet gan “baudīt” to, iegūstot jaunas zināšanas par gadu, mēnešiem un
norisēm dabā.
Skolotāja atver vienu kastīti, piemēram, septembra, ņem ārā priekšmetus no tās un pārrunā ar bērniem, kāpēc tie tur ir ielikti.
Septembrī ir dārzos dārzeņi, mežā ogas un sēnes utt. (skat. 1. att.) Bērni var izteikt priekšlikumus, ko vēl varētu ievietot o kūkas
gabaliņā. Tad pārrunā par norisēm, kas nekad nevar būt oktobrī.
Var pārrunāt tikai par vienu mēnesi vai arī vairākiem, kā arī izlikt visu gada apli, papildinot to ar mēnešu nosaukumiem, kūkas
gabaliņiem. (skat. 2. un 3. att.)
Ja tēma ir gadalaiki, tad var izvēlēties vienu mēnesi no katra gadalaika.
Kļūdu kontrole:

Skolotājs, citi bērni. Gadalaiku attēli, filmiņas.

Vingrinājumi:

Bērni veido savas gada tortes, pieraksta mēnešu nosaukumus. Veidošanas nodarbībās veido priekšmetus, kas
atbilst katram mēnesim.Torte var būt kā vienojošais elements pasākuma norisei vai tēmai (skat foto).

Torte kā didaktisks materiāls – papildinājums gada aplim un gada ķēdei (Montesori materiāls)
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Latvijas dzimšanas dienas torte, kurā ievietots pasākuma scenārijs (skat. 4. att.). Katrā tortes gabaliņā uzrakstīts priekšnesuma
nosaukums, vai ievietots priekšmets, kas norāda uz plānoto priekšnesumu vai darbību. Piemēram, tortes gabaliņā ievietoti Latvijas
pilsētu attēli, kas jāievieto kartē. (skat 5 un 6. att.) (Attēlos Latvijas dzimšanas dienas pasākums Cēsu internātpamatskolas –
rehabilitācijas centra pirmsskolas grupās 17.11.2016.) Materiālu sagatavoja: pirmsskolas skolotāja Dina Sopule – Ķieģele
Materiāls sagatavots: 22.11.2016.
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