
Ígértem Nektek egy cikket a Grapat játékok használatával kapcsolatban.
Bár ezek a spanyol fajátékok elsősorban épp a gyermek szabad
önkifejezését célozzák meg, mégis használhatóak készség-és
képességfejlesztési célokra is.

Mi az a képesség?

A képesség azoknak az öröklött, velünk született lehetőségeknek a
halmaza, amelyeket fizikai lehetőségeink függvényében be kell kapcsolnunk
ahhoz, hogy működjenek. 

Mit is jelent ez pontosan? - Egy gyakorlati példával élve minden olyan
gyermek meg tud tanulni járni, aki fizikailag egészséges, a lába teljesen
kifejlődött és az izomtónusa is megfelelő. Így ha a genetikai és a környezeti
lehetőségek is megfelelőek, akkor a gyakorlás segítségével a gyermek el
tudja sajátítani a járás képességét. Ugyanez igaz a beszédre, a futásra és
egyéb bonyolultabb tevékenységek elsajátítására is.
 
A veleszületett képességeink kibontakoztatásához részben nem is kell
erőfeszítéseket tennünk (pl. légzés), hiszen a testünk ösztönösen tudja a
dolgát, míg más képességek bekapcsolásához nagyon sokszor az utánzás
vagy a tudatos gyakorlás módszerét vesszük alapul. Mivel az adottságok
egyénenként eltérőek, a fejlesztő tevékenységek hatására a képességek
eltérő szintje fejlődik ki minden embernél.
 
A képességek fejlődésében nem csak a genetikai adottságoknak van nagy
szerepe, hanem a nevelésnek és a környezetnek is. A pozitív szülői minta és
bátorítás hatására a gyermek sokkal könnyebben és eredményesebben
sajátít el bizonyos képességeket, míg az elhanyagoló környezetben a
gyermek fejlődése lassulhat, bizonyos képességeit pedig egyáltalán nem is
tudja kibontakoztatni

Grapat játékok a készség-és
képességfejlesztés szolgálatában

Ötletek ovisoknak a Grapat játékok tudatos használatához



Színek és alakzatok

Mi a készség?

Amikor készség szinten űzünk valamit, akkor már nem kell
elgondolkodnunk azon, hogy megvan-e a képességünk a tevékenység
végrehajtására, hiszen szinte automatikusan véghezvisszük a folyamatot.
Pl. ha megtanuljuk és begyakoroljuk az autóvezetés folyamatát (ami
kezdetben még képesség), akkor már nem gondolkodunk azon, hogy melyik
kezünket, lábunkat hova tegyük, hogy működjön az autóvezetés (itt már
készségről beszélünk). A képességből átalakuló és kifejlődő készségek
nagyon nagy hasznunkra vannak a mindennapokban, pl.: az öltözködés,
fogmosás, háztartási munkák végzése, a munkánk és a szórakozás során is.
Hiszen sokkal gyorsabbak, bátrabbak és eredményesebbek vagyunk, ha egy
képességünket
készséggé tudjuk alakítani. Így a tanulás és fejlődés célja a készségszintű
elsajátítás, ami sokszor nagyon sok gyakorlás, munka, belefektetett energia
lévén valósul meg.  
 
A Grapat játékokkal meg tudunk célozni olyan területeket, amelyek
veleszületett képességeink kibontakozását segítik.

 
8 tipp a Grapat játékok használatához:
 

1.
 
Ha egy gyors és izgalmas játékra invitálnánk a gyermeket, egyszerűen csak
fogjuk meg a Grapat dobozt, öntsük ki a szőnyegre a tartalmát és
kezdődhet a válogatás! Hova tegyünk a sárga méhkas formát? Hány kék
cseppet találsz meg? Gyűjtsük ide mindet! Keressük meg a zöld kúpokat!
Kérek egy narancssárga cseppet!
 
A játék során a gyermek ismerkedik a színek neveivel, az alakzatokkal és a
tapintás + látás során nagyon hamar beépülnek ezek az információk a
fejébe.
 



Dobjunk a színes dobókockával
Figyeljük meg, hogy az általunk választott színt sikerült-e kidobnunk és
ha igen, akkor válasszunk ki egy megfelelő színű formát a kupacból és
helyezzük bele a tojástartóba. Az a játékos nyer, aki legelőször tudja
feltölteni a tojástartóját.
 A játékot gyorsabbá tehetjük szám dobókocka bevetésével (annyi
megfelelő színű formát helyezzen a tojástartóba, amennyit a dobókocka
mutat)

2. Sorozatok
 
A kis Grapat mandalákból nagyon izgalmas sorozatokat képezhetünk.
Eleinte kezdjük 2 eleműekkel (csepp-kúp-csepp-kúp), majd növelhetjük a
különböző elemek számát és a gyermek egyedül is kitalálhat variációkat!
 
3. Hosszabb-rövidebb
 
A kis mandalák rakosgatása kiváló terep lehet a hosszabb-rövidebb
megtapasztalására. Rajzoljunk különböző hosszúságú kígyókat vagy
százlábúkat egy nagy papírra, majd kezdődjön a rakosgatás. Melyik kígyó a
leghosszabb? Melyik kígyóhoz kellett a legtöbb mandalát felhasználni? Ez
utóbbi kérdés a becslés képességét is fejleszti.
 
4. Alakzatok a helyükre!
 
Rajzoljuk le síkban egy nagy papírra a különböző alakzatokat, majd kérjük
meg gyermekünket, hogy illessze a megfelelő mandalákat a megfelelő
helyre.
 
5. Színvadászat
 
Ehhez a játékhoz csak a kis Grapatokra, egy tojástartóra és egy szín
dobókockára van szükségünk. Döntsük el a játék elején, hogy ki melyik
színnel száll versenybe! pl. kék

1.
2.

3.

 



6. Formakitöltő
 
Papírdobozból vágjunk ki formákat: kör, négyzet, háromszög, csillag stb.
Majd kérjük meg gyermekünket, hogy töltse ezeket a formákat a kis
mandalákkal.
 
7. Divattervező
 
Szintén papírdobozból várjunk ki ember formát és öltöztessük fel a Grapat
formácskák segítségével. Készítsük el az érzékszerveit, ruháját, cipőjét.
 
8. Évszakfa
 
Ehhez a játékhoz néhány botra/ ágra vagy dobozból kivágott, hosszú csíkra
lesz szükségünk és persze a mandaláinkra. A mandalák segítségéve
lvirágoztassuk fel a fát! Közben figyeljük meg, hogy mennyire változik meg
a hangulat a színek használatával (pl. kék, narancs, zöld)
 
+1:
Ti is kitalálhattok egy-két izgalmas ötletet a mandalák használatához. A
szabad rakosgatásból, nézegetésből is alakulhat egy-egy szuper játék, így
bátran engedjétek el a fantáziátokat és játékra fel!
 


