Darba sākšana

Mana lielā pasaule | 45028 | 2-6 gadu vecumam | 2-10 bērniem
Šī darba sākšanas aktivitātes kartīte palīdzēs iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus ar komplektu “Mana lielā
pasaule”. Aktivitātes ir veidotas tā, lai veicinātu bērnu sociālās iemaņas, kā arī palīdzētu viņiem iepazīt apkārtējo
pasauli un atklāt, ko nozīmē būt daļai no sabiedrības. Kad dažas vai visas aktivitātes ir paveiktas, varat vietnē
LEGOeducation.com/start iepazīties ar citiem tēmu plāniem un nodarbībām.

1. Kur tas ir?

4. Mana mīļākā vieta

Aiciniet bērnus izvēlēties kādu no
iedvesmas kartītēs redzamajām
vietām un uzbūvēt to. Aiciniet bērnus
pastāstīt, ko viņi ir uzbūvējuši un
kāpēc uzbūvētā vieta ir svarīga
sabiedrībai.

Aiciniet bērnus iedomāties, kura ir
viņu mīļākā vieta. Pēc tam bērniem
tā jāuzbūvē. Iedrošiniet viņus veidot
pēc iespējas detalizētāku modeli un
pastāstīt, kāpēc tā ir viņu mīļākā vieta.

2. Lomu spēles
Aiciniet bērnus izmantot figūras,
lai izspēlētu lomu spēles iepriekš
uzbūvētajās vietās. Atcerieties
paskaidrot, kas un kādēļ šajās
vietās strādā vai uz tām dodas
(piemēram, zobārsti strādā
zobārstniecības klīnikās un labo
zobus; ja cilvēkam sāp zobs, viņš
dodas uz zobārstniecības klīniku, lai
to salabotu).

3. Mani fantāzijas tēli
Aiciniet bērnus atcerēties
interesantus tēlus, par kuriem viņi
ir lasījuši pasaku grāmatās. Aiciniet
bērnus izvēlēties mīļāko tēlu, uzbūvēt
to un izmantot uzbūvēto modeli, lai
pastāstītu draugiem par izvēlēto tēlu.

Mācību mērķi
Bērniem paredzēts:
• Caur rotaļām iepazīt sabiedrību, kurā
viņi dzīvo
• Spēt atstāstīt izdomātus stāstus
• Iepazīt sociālās lomas ģimenē un
darbavietā
• Spēt radoši izpausties, veidojot mākslas
darbus 2 vai 3 dimensijās
• Iepazīt dažādus transporta veidus

5. Lielisks transportlīdzeklis
Pastāstiet bērniem, ka viņi apceļos
pilsētu, valsti vai visu pasauli!
Aiciniet viņus izveidot vislabāko
transportlīdzekli, ar kuru droši doties
ceļojumā. Atcerieties pajautāt, vai šis
transportlīdzeklis lido, brauc pa zemi
vai peld ūdenī... vai varbūt dara to
visu!
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