Detstvo deťom Dobšiná

L E G O
Manuál pre prácu s lego-stavebnicou

ZDROJE:
https://www.vnimavedeti.sk/n/vplyv-hraciek-na-vzdelavaci-proces-a-rozvoj-deti
https://hopla.sk/blog/stavebnice-neoddelitelna-sucast-vyvoja-dietata
https://www.detskahracka.sk/c/hracky-pre-deti/kocky-a-stavebnice
https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/6551/ako-vybrat-hracky-pre-rozvoj-deti-rozneho-veku
https://eduworld.sk/cd/beata-tancsakova/9399/dolezite-zrucnosti-ktore-sa-ucia-deti-pri-hre-s-lego
https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/moznosti-vyuzitia-hry-s-legom-na-rozvoj-kompetenciidietata_zal-_na_webe.pdf

Mnohí rodičia nechávajú výber hračiek a hier len na deťoch podľa toho, čo sa deťom páči
a čo chcú, no tento postoj nie je správny. Mnohé hračky môžu poslúžiť na podporu
učenia a vývojového procesu dojčiat, batoliat, predškolákov i mladších žiakov. Takouto
hračkou sú aj STAVEBNICE, ktoré by mali byť neoddeliteľnou súčasťou vývoja detí.
Stavebnice = stavebné bloky = lego-kocky sú pevné tvary používané pri stavebných
hrách. Sú veľmi dôležitou hračkou v detskom vývoji, pretože podporujú tvorivosť a
kreativitu, kedy dieťa plánuje budúcnosť - aké diely má použiť a v akom množstve, v
akom poradí má dieliky poukladať, aby niečo vytvorilo. predstavujú vynikajúcu pomôcku
na rozvoj priestorovej orientácie.
Deti majú prirodzenú schopnosť skúmať a objavovať. Lego nielenže podnieti ich
zvedavosť, ale má aj mnoho výhod. Podporuje rozvoj mozgu, zlepšuje koordináciu očí a
rúk, prinútia ich myslieť a analyzovať, ako aj učiť sa novým zručnostiam.
Čo všetko lego-stavebnica u detí rozvíja?
1. Rozvoj jemnej motoriky
2. Tímová práca a komunikácia
3. Trpezlivosť a organizačné schopnosti
4. Odolnosť a vytrvalosť
5. Sebavedomie a sebadôvera
6. Riešenie problémov
7. Dobrodružstvo a experimentovanie
8. Matematické a vedecké zručnosti
9. Pozornosť a koncentrácia
10. Zábava
Aktivity s lego-kockami podporujú komplexný rozvoj detí - manipuláciou s legom jemnú
motoriku, koordináciu, čiastkové funkcie zrakového vnímania, predpočtové a počtové
predstavy, imitáciu, fantáziu, tvorivosť, práceschopnosť, pozornosť, presnosť atď.
Ako možno lego-stavebnicu pri hre s dieťaťom využiť?
1. stavanie podľa predlohy / stavanie podľa predstavy

2. vkladanie do / vyberanie z nádoby – vyberanie legokociek z vedierka / z boxu na hračky / z plastovej
misky; vkladanie lego-kociek do vedierka / do boxu na
hračky / do plastovej misky – aktivitu môžeme
u malých detí spojiť s nácvikom „nech sa páči“,
„prosím si“, „ďakujem“

3. ukladanie na seba - stavanie veže / ukladanie vedľa seba

4. poznávanie / pomenovanie farieb / párovanie / triedenie podľa farby/ veľkosti

5. zoraďovanie, usporiadanie, počítanie

6. Lego-stavebnice obsahujú aj rôzne figúrky: členovia rodiny – mama, otec, rodičia /
syn, dcéra, deti / brat, sestra, súrodenci; povolania – lekár, hasič, záchranár, policajt,
záhradník...; domáce zvieratká – pes, mačka, kravička, prasiatko, zajačik, sliepočka,
ovečka, kozička...; exotické zvieratká: slon, žirafa, panda, opica, lev, hroch, papagáj,
nosorožec... môžeme ich využiť na pomenovávanie, rozvíjanie slovnej zásoby,
rozvíjanie komunikačných a vyjadrovacích zručností pri hre s figúrkami.

Informácie a praktické rady o lego-stavebnici a lego-aktivitách pre deti získate aj na
našich stretnutiach, poradia vám aj skúsenejšie mamičky. Lego-stavebnice si môžete v
„Domčeku“ zapožičať.
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