Metodiskais materiāls matemātikai un lasītmācīšanai
Mērķis: Izveidot metodisko materiālu, kas atvieglotu bērniem burtu, ciparu
un darbību ar tiem apgūšanu. Mācīties pazīt burtus, sastādīt vārdus no dotajiem
burtiem, diferencēt, lasīt, rēķināt, attīstīt atmiņu, domāšanu, iztēli.
Apraksts rotaļām ar burtiem:
1. Spēle „Pirmais burts”
a) Bērni starp visiem burtiem meklē sava vārda pirmo burtu, tad drauga
vārda pirmo burtu. Atrod visus pazīstamos burtus. Skolotāja nosauc tos burtus, kas
vēl nav zināmi.
b) Skolotāja rāda bērniem priekšmetu, bērns izdomā šī priekšmeta pirmo
burtu, atrod to un parāda pārējiem. Visi kopā pārbaudām, vai ir pareizi.
c) Skolotāja rāda vienu no burtiem, bērni izdomā vārdus, kas sākas ar šo
burtu. Tad visi domā vārdus, kuriem dotais burts ir vārda vidū vai beigās.
2. Spēle „Burtiņi draudzējas”
Katram bērnam ir viens burts. Burtiņi, tāpat kā bērniņi spēlējas un
draudzējas viens ar otru. Ja divi burtiņi sadodas rociņās, tad var sanākt zilbīte.
Bērni ar saviem burtiņiem sastājas pārīšos un sadodas rokās. Lasām izveidojušās
zilbītes – MU, SA, TE, NU, JA, RI, utt.
Tad burtiņi, savā starpā spēlējoties, samainās vietām un sanāk pavisam citas
zilbītes. Visi lasa jaunizveidojušos burtu salikumus.
3. Spēle „Kurš pirmais?”
a) bērni no burtiem mēģina salikt jebkuru vārdu:
b) kurš pirmais saliks vārdu no 3 burtiem,
c) kurš pirmais saliks vārdu no 4 burtiem,
d) kurš pirmais saliks vārdu no 5 burtiem.
4. Spēle „Vārda skaldīšana”
Skolotāja saliek vārdu. Saskaitām, no cik burtiem sastāv vārds. Izrunājam
vārdu, izceļot katru skaņu. Pagriežam muguru izliktajam vārdam un nosaucam to
pa skaņām. Skolotāja: „Nosauc pirmo (otro, trešo...) skaņu šim vārdam.”

Kastēm otrā pusē ir cipari un darbības zīmes.
Rotaļas ar cipariem
1.
2.
3.
4.
5.

Izliekam skaitļu rindu;
Skaitām uz priekšu un atpakaļ;
Saliekam pāra skaitļus un nepāra;
Iepazīstamies ar „skaitļu kaimiņiem”;
Nosakām lielākos un mazākos „skaitļu kaimiņus”, liekot attiecīgo „>” un
„<” zīmi;
6. Mācāmies saskaitīšanu;
7. Mācāmies atņemšanu.

Atpūtas brīžos šīs kastes izmantojam kā celtniecības materiālu.

Tā kā bērniem ļoti patīk spēlēties, tad darbojoties ar šo materiālu, burtu
apgūšana notiek jautri un interesanti.

Arī lasīt mācamies ar prieku.

Cipari ir mūsu labākie draugi!

Mēs varam būvēt arī daudzstāvu namus!

Izmantošanas rezultāti
Metodiskais materiāls burtu, ciparu un darbību ar tiem apguvei ir ļoti
vienkāršs, bet tanī pat laikā ļoti noderīgs. Ikdienā spēlējoties un būvējot, bieži vien
bērni pajautā: „Kas tā par zīmi?” Tādā veidā mēs daudz iemācamies rotaļājoties un
ar prieku.
Grupā ir ļoti daudz didaktisko galda spēļu, bet šis ir viens no lielajiem
materiāliem rotaļām uz paklāja, kur bērni spēlējas vislabprātāk. Ja arī būves
sabrūk, bērnu drošība nav apdraudēta, jo kastes ir vieglas.
Darbojoties grupās, bērni iemācās sadarboties, uzklausīt otru, piekāpties,
vienoties.

Metodisko materiālu izgatavoja un spēles ar to izdomāja skolotāja Daina Kaša.
Paraksts:

