Knaģu spēles.

Galvenais mērķis knaģu izmantošanai
smadzeņu daļu, kas atbild par runu.

ir sīkās pirkstu muskulatūras attīstība, kas labvēlīgi ietekmē to

Rotaļas ar knaģiem attīsta ne tikai roku sīko motoriku, bet arī iztēli, un komunikatīvo runas funkciju, kā
arī nostiprina sensorās iemaņas un dod priekšstatu par dažādām lietām.
Knaģi ir lieliski piemēroti rotaļām, kuru mērķis ir sekmēt motoro un sensoro spēju attīstību, un veicināt
pirkstiņu kustību veiklību. Sākot ar to, ka bērns var palīdzēt mājasdarbos pie veļas izkāršanas, aktivizējot
sociālo prasmju, kārtības, patstāvības apguvi. Iepazīstinot bērnu ar knaģīšiem, parādam , pastāstam, kā
tos izmanto ikdienā, parādam, kā knaģītis attaisa un aiztaisa "mutīti". Dodam bērnam arī pašam
pamēģināt to darīt. Ja bērnam ir grūti to izdarīt patstāvīgi, sākumā ir jāpalīdz viņam, jāparāda, ka pirksti
jāspiež stiprāk.

1.variants Knaģu kastīte
Saber knaģus kartona kastītē, aicina bērnu tos saspraust ap kastītes malu. Šī rotaļa nodarbinās un
padarīs veiklus pirkstiņus, trenēs koordinācijas spējas un kustību paškontroli. Izmēģini kastītē salikt
dažāda izmēra knaģus. Bērnam dod uzdevumu
izlasīt tikai lielos knaģus, izlasīt tikai mazos knaģus,
izlasi koka knaģus, izlasi plastmasas knaģus.

2. variants.

Saliec tādu pašu!

Izvēlas kartiņu ar krāsainu knaģīšu attēliem. Bērnam pēc parauga ir jāpiesprauž tieši tādas krāsas
knaģis. Darbošanās ar šo materiālu it kā nav sarežģīta - jāpiesprauž knaģis pie attiecīgās krāsas, bet tas ir
lielisks vizuālās izšķirtspējas un sīkās motorikas treniņš, kā arī koncentrēšanās treniņš.
Un vēl - šis ir kā vingrinājums, nevis mācību materiāls, ar kuru bērns apgūst krāsas. Krāsas vislabāk bērns
apgūs, ja krāsu nosaukumus atkārtos vairākkārt spēles laikā.

3.variants Sākumskaņu aplis.
Uz apļa salīmēti priekšmetu attēli. Bērnam jāizvēlas un jāpiesprauž knaģis ar atbilstošo sākuma burtu.

4.variants Ciparu aplis.
Uz apļa salīmēti

dažāda skaita priekšmeti. Bērnam jāizvēlas un jāpiesprauž knaģis ar atbilstošo

ciparu.

5.variants Ciparu – krāsu aplis.
Uz apļa salīmēti dažāda skaita un krāsaspriekšmeti. Bērnam jāizvēlas un jāpiesprauž knaģis ar
atbilstošās krāsas ciparu.

Šādas aktivitātes atsvaidzinās darbu stundā un palīdzēs nostiprināt jaunapgūto vielu atmiņā.

