Predšolski oddelki s prilagojenim programom

Lego kocke so odlična igrača za spodbujanje različnih spretnosti

Igra z lego kockami je lahko odlična motivacija za razvijanje različnih spretnosti otroka. Na prvi stopnji otrok kocke raziskuje, jih namešča v posode, jih pobira ven, prireja, jih razvršča po barvi, obliki. Kasneje s kockami spodbujamo konstrukcijsko in domišljijsko igro, z malo iznajdljivosti pa lahko dodatno spodbujamo učenje matematičnih spretnosti (številske
predstave, velikost, oblika…), kopiranja oblik, grafomotorike, motorike govoril…

Sestavljanje figur (živali, ljudi,predmetov…) s pomočjo pripravljene vizualne opore. Na prvi
stopnji otrok poišče pare že vnaprej sestavljenih figur, nato se lahko sam uči sestaviti figuro. Najprej poišče ustrezne kocke, jih polaga na sliko. Na naslednji stopnji samostojno po
vizualni opori sestavi kocke v celoto.
Otroku pokažete tudi preprostejše modele kot je stolp, most, hiša. Otrok naj posnema vaš
model. Gradite visoke in nizke stolpe, širše in ožje mostove, razvrščajte kocke po barvah, po
velikosti, sodelujte. Lahko dodate avtomobilček, ki vijuga pod mostovi, lahko pihate vaticepapirčke ali žogice skozi most ali med dvema daljšima vrstama kock.

Kocke uporabimo za učenje grafomotoričnih spretnosti:
1. kocke postavimo v vrsto na mizi, na list ali na zemljo. Otrok s pisalom potuje ob ali med
kockami – riše navpične in vodoravne črte, krožne linije, slalomira med kockami,
riše cik cak črte… Kocke potem tudi postavlja eno za drugo po liniji.

2. Kocke odtisnemo v pesek, kinetični pesek ali plastelin. S palico ali zobotrebcem otrok
povezuje nastale pike in tako riše različne ravne in vijugaste črte.

Igra sime trije: Uporabite osnovne plošče in kocke, da ustvarite vzorec, ki pokriva eno stran plošče, nato pa spodbudite
otroka, da sliko kopira na drugo stran. Naredite metulja, obraz, drevo ali pomagajte otroku, da oblikuje svojo lastno zasnovo. Lahko uporabite tudi zrcalo, da otrok vidi zrcalno sliko v njem.

Iz kock naredimo labirint, po katerem otrok premika frnikule ali po kateri piha pink ponk žogico
do cilja. Lahko uporabimo tudi stare tulce, plavalne črve in s pomočjo lego kock naredimo stezo
za frnikule.

Igra z ledom: v posodo za led nalijte vodo ter v vsako posodico
dodajte eno lego figurico. Zamrznite. Ledene kocke s figuricami
dajte na pladenj in igra je pripravljena. V vodo lahko dodate tudi
barvo in z ledenimi figuricami rišete po papirju.

Družabna igra s kocko: vsak igralec dobi npr. 10 lego kock in eno figuro. Igralec meče kocko s pikami (ali z barvo). V stolp
mora zgraditi toliko kock kot mu pokaže kocka (ali barvno kocko). Ko porabi vse kocke, postavi na stolp figuro in zaploska,
saj je zmagovalec.
Prilagoditev kocke: lahko naredite večjo kocko iz stare škatlice, na ploskve narišite pike ali barve. Število pik prilagodite glede na sposobnost otroka (če šteje
do tri, prilagodite število pik na kocki do največ tri pike ipd.).
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