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IEVADS
Metodiskā darba projekts balstās uz trīs dažādu galda spēļu izstrādi trīsdimensionālā formā,
personalizējot tās gan papildinot ar saviem noteikumiem, gan veidojot savu vizuālo spēles izskatu.
Darbi tiek veidoti dažādās rokdarbu tehnikās, par galveno uzskatot filcēšanas tehniku. Projekta
mērķauditorija ir bērni vecumā no 6 gadiem ar mērķi veicināt motoro, kognitīvo un sociālo attīstību.

Spēles, kuras tiek izmantotas par bāzi ir klasiskas galda spēles. ''Snakes and ladders'' jeb latviešu
valodā zināmā spēle ''Cirks'' ir antīka Indijas kultūras sastāvdaļa. Spēle, ar kāpnēm simbolizējot
tikumus un ar čūskām simbolizējot grēkus, atspoguļo dzīves ceļa morālās vērtības. Šajā spēlē svarīga
ir rūpīga tās izstrāde gan rakstiski, gan stratēģiski. ''Guess Who?'' jeb latviešu valodā ''Uzmini
kura/š?'' ir spēle, kura parādījās 20. gadsimta beigās. Līdz mūsdienām tā ir modificēta dažādās
versijās, lai mācītu par svarīgām, vēsturiskām personībām, vietām un notikumiem. Spēles izstrādē
jāvelta uzmanība informācijas un vizuālā tēla autentiskai radīšanai. ''Chess'' jeb latviešu valodā ''Šahs''
ir pusotru tūkstoti gadu veca galda spēle, kura mūsdienās ir uzskatāma arī par sporta viedu. Šahs
attīsta garīgās spējas, fantāziju, trenē atmiņu, rada jaunas un pilnveido esošās iemaņas.

Mūsdienās bērni un jaunieši aizraujas ar virtuālo pasauli, kur radošas vizualizācijas un tehnoloģiskas
simulācijas pārspēj galda spēļu interaktīvo formātu. Tomēr, galda spēles joprojām ir katra mājā un
tās stimulē pavadīt laiku kopā ar ģimeni vai draugiem reālajā dzīvē bez tehnoloģiju klātbūtnes.
Pirmsskolas vecumā spēlēšanās ir galvenā darbība, kas attīsta bērna emocionālās, kognitīvās un
sociālās prasmes. Aizejot uz skolu, rotaļas ir vienīgais veids kā bērns ir pratis mācīties, tādēļ turpmāka
šāda veida apguve ir nepieciešama, lai nepazaudētu saikni ar vēlmi mācīties un apgūtu, kā to darīt
efektīvi. Bērni mācās ar nerimstošu aizrautību un velta savu uzmanību kaut kam tik ilgi, kamēr tas
viņiem ir interesanti. Šajā projektā izstrādātās galda spēles ir visiem labi zināmu trīs spēļu
interpretācija, kura bērna rokās pārtop par projektu ikreiz ne tikai to spēlējot, bet pašam radot.
Nemanot, tās sekmē bērna kognitīvo un motoro attīstību. Nodarbībās katra no spēlēm tiek radīta
tekstilmateriālā, grupās vai individuāli, tādejādi, ļaujot bērnam pašam izvēlēties ceļu līdz gala
rezultātam diskutējot un spēlējoties ar citiem bērniem vai stimulējot loģiku un patstāvību.

Projekts iekļauj ieteikumu bloku, kā padarīt katru no spēlēm par savdabīgu ilgtermiņa projektu ar
produktīvu iznākumu, reizē, izglītojot bērnu tā radīšanas procesā neatkarīgi no vecuma - pielāgojot
zināšanas un asociāciju virkni katra vēlmēm un vecuma grupai.
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moksha patam

''Moksha Patam'', Latvijā zināma kā spēle ''Cirks'', ir antīka Indijas kultūras sastāvdaļa ar morālo
vērtību anatomiju.

Šīs bērnu galda spēles pamatā ir senā ''čūsku un kāpņu'' spēle, kas datēta Indijā 2. gadsimtā pirms
mūsu ēras, kur tās viedotāji to sauca par ''Moksha Patam''. Vēsturiskā versija ir dzīves ceļa alegorija,
kurā dodaties augšup likteņa vai karmas dēļ, ko pārstāv kāpnes, bet dodaties lejup iegribu jeb kama
dēļ, ko pārstāv čūskas. Čūsku oriģināli bija vairāk nekā kāpņu, kas apgrūtināja tikt līdz spēles beigām,
uz Mokšu jeb garīgo atbrīvošanos. Spēles mērķis ir pārvietoties no sākuma (apakšējā kreisās puses
kvadrāta) līdz finišam (augšējā kreisās puses kvadrātam) pēc iespējas ātrāk.
Lielbritānija vēlāk spēli pielāgoja savam pasaules uzskatam par labu un sliktu darbību sekām
nosaucot par ''Snakes and ladders''. Tikumi atbilst kāpnēm, bet netikumi - čūskām. Čūsku un kāpņu
skaits tobrīd tika padarīts vienāds.

Kad Miltons Bredlijs (Milton Bradley) 1943. gadā spēli ''Chutes and ladders'' publicēja Amerikas
Savienotajās Valstīs, to pārveidoja, nomainot biedējošās čūskas, un pārvēršot to rotaļu laukumā.
Spēlē bērni kāpj pa kāpnēm veicot labu darbu un slīd lejup pa slidkalniņu uzkāpjot uz netikuma
lauciņa. (1)

Spēle, kādu to pazīstam pašlaik, ir vācu versija ar dzīvnieku cirka elementiem, kur došanās augšup
un lejup ir vien atrakcija bez morālas atziņas. Tādēļ, izmantojot spēli izglītības mērķiem, labprātāk
to sauktu tās oriģinālajā vārdā Moksha Patam.

Lai izmantotu spēli kā projektu rokdarbu nodarbībām, svarīgi balstīties uz spēles pamatvērtībām,
kuras vēlamies saglabāt, liekot uzsvaru uz bērnu vecuma grupai vai izglītības līmenim būtiskāko
mērķi. Vizuālais atveidojums atkarīgs no spēles mākslinieka gaumes un vēlmēm. Tas sniedz
neierobežotu radošu interpretāciju klāstu projekta tapšanā.
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spēles vadlīnijas___________________

LAUCIŅU SKAITS:
vismaz 8 vertikālu, 8 horizontālu kvadrātveida lauciņu režģis

LAUKUMA IZMĒRS:
vismaz 16 x 16 cm divdimensionāla laukuma vai trīsdimensionāla spēles laukuma neierobežotā
izmērā

KĀPNES:
kāpnes ir simbols ''kāpšanai uz augšu'' tuvāk uzvarai vai spēles noslēgumam. Lauciņi, kas ir ''kāpņu''
sākums un beigas var tikt interpretēti kā portāli ceļojot laikā (piemēram, starp lauciņu Nr. 15 un Nr.
30); tie var tikt apzīmēti ar krāsu kodu, noteiktai krāsai aizvedot vienai pie otras; kāpnes var pārtapt
abstraktās līnijās, kuras savieno laukumus vai tēlos tādos kā putni, kuri ''paceļ spārnos'' aiznesot uz
augstāku pozīciju spēlē

KĀPŅU LAUCIŅI:
spēles lauciņi, kuri savieno ''kāpņu'' sākumpunktu un galapunktu apzīmē rīcības, kurām seko pozitīvs
pavērsiens vai atalgojums. Tie var simbolizēt dažādas morālās vērtības, piemēram, laipnība, taupība,
pacietība, līdzjūtība. Vai pārvērstas personiskās, ar ikdienu saistītās darbībās, piemēram, mācīšanās,
klausīšanās, dalīšanās. Morāles var tikt attēlotas rakstiski vai piktogrāfiski

ČŪSKAS:
čūska simbolizē ''krišanu lejup'', atpakaļ tuvāk spēles sākumam un tālāk no uzvaras. Lauciņi, kas ir
''čūskas'' simboliskā augšpuse un apakšpuse var tikt interpretēti kā portāli ceļojot laikā (piemēram,
starp lauciņu Nr. 75 un Nr. 22); tie var tikt apzīmēti ar krāsu kodu, noteiktai krāsai aizvedot vienai
pie otras; ''čūska'' var pārtapt abstraktā formā, kas savieno laukumus vai tēlos, kuri ''piezemē'',
aizvedot lauciņus atpakaļ uz zemāku pozīciju spēlē

ČŪSKU LAUCIŅI:
spēles lauciņi, kuri savieno ''čūskas'' sākumpunktu un galapunktu apzīmē rīcības, kurām seko
negatīvs iznākums vai pamācība. Tie var simbolizēt dažādus netikumus, kā piemēram, lepnums,
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skaudība, iekāre, dusmas, alkatība un slinkums. No šiem visiem zināmajiem netikumiem var tikt
atvasinātas bērniem tuvas rīcības un notikumi, piemēram, nepacietība, atteikšanās palīdzēt,
agresivitāte. Morāles var tikt attēlotas rakstiski vai piktogrāfiski

NOTEIKUMI:
spēli var spēlēt sākot ar vienu spēlētāju. Spēlētāji pēc kārtas met metamo kauliņu un dodas uz priekšu
atbilstošo lauciņu skaitu sākot ar laukumu, kas apzīmēts kā pirmais. Uzkāpjot uz lauciņa, kas
simbolizē ''kāpņu sākumu'', spēlētājs atbilstoši dodas uz augšu; uzkāpjot uz lauciņa ''čūskas
augšpuse'', spēlētājs ''slīd'' lejup. Kurš no spēlētājiem pirmais nonāk lauciņā, kas apzīmēts kā finišs,
ir uzvarētājs. Spēle var tikt papildināta ar dažādiem jauniem noteikumiem, cita veida numerācijas
gaitu un finiša lauciņa vietu laukumā

TEMATIKA:
šī spēle gadsimtu laikā mainījusi savu vizuālo un tematisko vērtību vairākas reizes. Veidojot spēli no
jauna, katram tās autoram ir iespēja piešķirt tai savu vērtību sistēmu un ideju kopumu ar jauniem
noteikumiem. Laikietilpīgā projekta izgatavošana un detaļu iztrāde gan notiekumos, gan praktiski,
piešķirs tam unikālu personību. Tādas tēmas kā Zvaigžņu kari (Star Wars) - kāda specifiska
datorspēle, filma vai multfilma ar spēles uzvaras lauciņa vienību kā mērķi, sniedz neierobežotas
iespējas spēli padarīt personisku, tātad interesantu tās veidotājam, piesaistot uzmanību, ieliekot
zināšanas par tās struktūru un atļaujot manipulēt to savā noteikumu pasaulē

spēles izgatavošana________________

LAIKS:
atkarīgs no spēles izmēra; vai tā ir 2D vai 3D projekts; vai pie vienas spēles strādā viens bērns vai
bērnu grupa; no spēles veidotāju vecuma un spējām

MATERIĀLI:
dažāda veida tekstilmateriāli, filcs, diegi, dzija, dekoratīvi elementi
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DARBA GAITA:
1. izgatavo spēles laukumu - vismaz 8 x 8 lauciņu režģi divdimensionālā plaknē
2. apdomā spēles režiju - tēmu, mērķi un tēlus
3. atbilstoši tēmai, laukumos ieklāj krāsas šūšanas vai filcēšanas tehnikā
4. dažus no lauciņiem atstāj tukšus, dažus aizpilda ar notikumu pavērsieniem pēc izvēlētā scenārija,
ar tikumiem un netikumiem, zīmējumiem un figūrām plaknē vai 3D formā
5. pievieno ''kāpnes'' un ''čūskas'', kas savieno laukums pēc izvēles
6. izgatavo spēles figūriņas atbilstoši tēmai un metamo kauliņu
7. izgatavo spēles pārnēsāšanai pielāgotu kasti vai somu
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uzmini, . . .
''Guess Who?'' jeb latviešu valodā ''Uzmini kura/š?'' ir spēle, kuru 1979. gadā publicēja vadošā
Izraelas galda spēļu kompānija Theora Design ar Miltonu Bredliju. Pašlaik ''Guess Who'' pieder
kompānijai Hasbro un latviešu valodā vēl nav tulkota. (2)

Spēlei izdotas dažas versijas, no kurām jaunākā ir poļu dizaineres Zuzijas (Zuzia Kozerska-Girard)
''Who's She?''. Who's She ir divu spēlētāju galda spēle par drosmīgām sievietēm, kuras mainījušas
pasauli. Spēle ietver 28 biogrāfijas kartītes, kas ir pilnas ar jautrām un interesantām anekdotēm par
viņu dzīves stāstiem. Spēles mērķis ir uzminēt viņu identitāti, uzdodot jautājumus par viņu paveikto,
nevis izskatu, ar tādiem jautājumiem kā: vai viņa ieguva Nobela prēmiju? Vai viņa ko atklāja? Vai
viņa bija spiedze? (3)

Spēle rosina interesēties par to, kas ir personība un, cik atšķirīgas un dažādas tās var būt, liekot
bērnam apzināties iespēju plašumu savai nākotnei un reizē, mācoties par ietekmīgiem cilvēkiem
pasaules vēsturē.

Kad bērni paši var izvēlēties, par ko runāt, uzdevums kļūst daudz sarežģītāks, taču ilgāk paliek atmiņā
izvēlētais konteksts.

spēles vadlīnijas___________________

KARTIŅU SKAITS:
pēc izvēles. Ieteicams vismaz 4 vertikālu, 4 horizontālu kartiņu režģis (uz katra savs tēls), katrs
platumā vismaz 4 cm

LAUKUMA IZMĒRS:
ņemot vērā kartiņu izmērus, vismaz 21 cm platumā ar 1 cm starp 4 cm platām kartiņām.

NOTEIKUMI:
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spēlē piedalā divi spēlētāji ar vienādiem kartiņu komplektiem. Spēles mērķis ir pirmajam noteikt,
kura ir pretinieka kartiņa. Katram pirms spēles pēc nejaušības principa tiek piešķirta viena no
kartiņām. Spēles gaitā, spēlētāji pēc kārtas jautā viens otram slēgta tipa jautājumus par personāžiem,
cenšoties uzminēt viens otra tēlus. Labi strukturēti jautājumi ļauj spēlētājiem izslēgt vienu vai
vairākas iespējamās kārtis. Jautājumi var būt gan par vizuālām iezīmēt jaunākiem bērniem, gan ar
personības dzīvi saistīti vecākiem spēlētājiem. Spēlētājs izslēdz kandidātus (pamatojoties uz
pretinieka reakciju), noliekot to personāžu kartiņas uz leju, līdz paliek tikai viena. Spēle ir pabeigta,
kad abi atminējuši viens otra kartiņas

RAKSTUROJUMS:
lai padarītu spēli vairāk izglītojošu un ieguldītu vairāk laika un uzmanības darba iztrādes procesā,
ieteikums veidot kartiņas katram no tēliem ar interesantiem faktiem par personāžu. Šīm kartiņām var
būt atvēlēta īpaša vieta spēles laukumā, lai tās īpašniekam tā visu laiku būtu priekšā

APZĪMĒJUMI:
apzīmējumu kartiņas ir veids, kā padarīt spēli vairāk inteliģentu un, reizē, palīdzēt ar jautājumu
veidošanu. Simboli ir saīsinājumi no stāsta par personu un apzīmē personāža sasniegumus,
nodarbošanos vai dzīvesveidu. Katram spēlētājam ir viena kartiņa, lai viegli atkodētu saīsinājumus
blakus kartiņā uz spēles laukuma

TEMATIKA:
spēli vajadzētu radīt par tēliem, kuri bērnus interesē. Tie noteikti jāizvēlas bērniem pašiem un
projekta gaitā jāuzzina pēc iespējas vairāk nianšu par šī tēla personību. Jaunākiem bērniem tēli var
būt dzīvnieki vai multfilmu varoņi, vecākiem - ietekmīgas personības vai personīgie elki

spēles izgatavošana________________

LAIKS:
atkarīgs no spēles izmēra; vai pie vienas spēles strādā viens bērns vai divi; no spēles veidotāju vecuma
un spējām
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MATERIĀLI:
dažāda veida tekstilmateriāli, filcs, diegi, dzija, dekoratīvi elementi

DARBA GAITA:
1. izveido spēles laukumu ar vietu izvēlētajam kartiņu skaitam (personāžu skaitam), kartiņai ar
aprakstu un kartiņai ar apzīmējumiem
2. izvēlas spēles tēmu un atlasa personāžus. Veidojot spēli pārī, to iespējams darīt kopā un, piemēram,
kopēt vienam otra radīto tēlu spoguļattēlu spēles laukuma kopijai.
3. izveido apzīmējumu kartiņu, kurā minēti visi simboli, kuri raksturo katru no personāžiem
4. zem katras no kartiņām spēles laukumā min atbilstošos simbolus
5. katram no tēliem izveido savu kartiņu ar detalizētu raksturojumu par personāžu
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šahs
Šaha izcelšanās saistāma ar Indijas, Persijas teritoriju, kad 7. gs. tur parādījās čaturangas spēle, kura
uzskatāma par šaha priekšteci, ņemot vērā galdiņu un figūru veidus. Tomēr laika gaitā šahs būtiski
mainījās. Ap 9. gs. caur Eiropas dienvidu teritorijām šahs nonāca Eiropā, kur turpmākos gadsimtos
piedzīvoja vairāku noteikumu maiņu. 15. gs. beigās šaha pamatnoteikumi kļuva ļoti līdzīgi kā
mūsdienās, dāmai un laidņiem iegūstot savus mūsdienu gājienus. Vistuvāk mūsdienu noteikumiem
šaha noteikumi nostiprinās 19. gs. sākumā.

Vairākos zinātniskos pētījumos ir pierādīta šaha pozitīvā ietekme dažādās jomās:

ATMIŅA UN KONCENTRĒŠANĀS SPĒJAS
Šahs ir komplicēta spēle, kas prasa atcerēties vairākas gājienu virknes (šaha atklātnes), kā arī dažādus
šaha principus. Pētījumos tika noskaidrots, ka ,regulāri spēlējot šahu, atmiņa uzlabojas arī citās
jomās. Šaha spēles laikā katra gājienā ir jāveic rūpīgas kalkulācijas, kas uzlabo koncentrēšanās
spējas.

LOĢISKĀ DOMĀŠANA UN ANALĪTISKA PIEEJA
Šaha spēles laikā audzēkņi iemācās dažādus stratēģijas konceptus un realizē tos praktiskās partijās,
taču bieži šos konceptus nākas pielāgot un modificēt, jo pozīcijas ir ļoti atšķirīgas, tas māca bērniem
analītiski raudzīties uz katru pozīciju un attīsta loģisko domāšanu. Reizēm arī pozīcijas ir tik unikālas,
ka klasiskie principi nedarbojas. Attīstītās iemaņas tiek pielietotas arī reālajā dzīvē.

IZTĒLE UN RADOŠUMS
Šahā ir miljoniem dažādas pozīcijas, kas iekļauj komunikācijas un taktiskos paņēmienus un audzēkņi
savās partijās pielieto nodarbībās apgūtos paņēmienos no pasaules līmeņa spēlētāju partijām, taču
ļoti rati izdosies atkārtot precīzi tādu pašu partiju, tādēļ nepieciešams rast radošus veidus, kā
nodarbībā apgūto realizēt un tam ir nepieciešama iztēle.
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PAŠAPZIŅA, MOTIVĀCIJA UN PAŠDISCIPLĪNA
Šaha spēles rezultātu nosaka iemaņas un pieredze, tādēļ ieguldītais darbs agrāk vai vēlāk nes augļus
un bērni iemācās novērtēt cītīga darba guvumus, tādēļ tie kļūst motivēti censties un disciplinētāki
arī citās jomās. Gūtie panākumi šaha nodarbībās un turnīros ceļ bērnu pašapziņu. (4)

spēles vadlīnijas___________________

FIGŪRAS:
katram partnerim, sākot spēli, ir 16 vienādas krāsas figūras, kurām katrai ir savs nosaukums un savs
apzīmējums. Katram partnerim partijas sākumā ir 1 karalis, 1 dāma, 2 torņi, 2 laidņi, 2 zirdziņi, 8
bandinieki

GALDIŅŠ:
šaha galdiņš, kuram ir kvadrāta forma, sadalīts 64 kvadrātiņos — rūtiņās. Horizontālās lauciņu rindas
tiek apzīmētas ar cipariem no 1 līdz 8, bet vertikālās — ar latīņu alfabēta pirmajiem burtiem a, b, c,
d, e, f, g, h. Nosaucot lauciņu, vispirms jāizrunā burts, bet pēc tam cipars

NOTEIKUMI:
katram spēlētājam spēles sākumā ir 16 figūras un 16 spēles kauliņi: astoņas figūras (divi torņi, divi
zirgi, divi laidņi, karalis un dāma) un astoņi bandinieki. Spēli vienmēr sāk spēlētājs ar baltajām
figūrām. Katrai no figūrām ir noteiks gājiena veids.

Sākoties spēlei, katram pretiniekam tiek dots noteikts apdomu laiks visai partijai, kas tiek fiksēts uz
īpaša šaha pulksteņa, kuram ir divas ciparnīcas. Tās attēlo abu spēlētāju atlikušo laiku līdz partijas
beigām. Šaha partijas pēc ilguma iedala trijos viedos: ātrspēlē, ātrajā šahā un klasiskajā šahā.

Spēles mērķis ir panākt situāciju, kurā pretinieka karalim tiek uzbrukts ar kādu no otras puses
figūrām, bet otra puse nav spējīga aizsargāties. Šādu situāciju sauc par matu. Spēle var beigties, arī
kādam no pretiniekiem padodoties vai vienojoties par neizšķirtu. Spēle var noslēgties arī ar teorētisku
neizšķirtu, situāciju, kad neviena no pusēm vairs nevar uzvarēt. Šāda situācija ir, piemēram, kad abām
pusēm kā vienīgā figūra ir palicis tikai karalis, vai vienai pusei ir tikai karalis, bet otrai pusei tikai
karalis un/vai zirgs.
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Bandinieks iet tikai taisni, pirmajā gājienā ir tiesības iet divus lauciņus uz priekšu, tālāk tikai pa
vienam. Bandinieks var sist pretī stāvošās figūras tikai pa viena lauciņa diagonāli pa labi un pa kreisi.
Balto bandiniekam nonākot uz astotās horizontāles (attiecīgi melno ‒ uz pirmās), tas drīkst
pārvērsties par laidni, zirgu, torni vai dāmu. Tornis iet un sit pa vertikālēm un horizontālēm, laidnis
iet uz sit tikai pa diagonālēm, zirgs iet un sit, paejot vienu lauciņu uz priekšu un vienu lauciņu pa
diagonāli pa labi vai pa kreisi. Dāma iet un sit pa diagonālēm un vertikālēm, horizontālēm. Karalis
iet un sit tikai vienu lauciņu uz priekšu uz jebkuru pusi. Karalis nevar nosist karali ‒ karaļi nevar
pietuvoties viens otram tuvāk kā caur vienu lauciņu.

Rokāde ir īpašais gājiens, kad vienā gājienā piedalās tornis un karalis. Izšķir īso un garo rokādi.
Rokādi veic, sākumpozīcijā pabīdot karali divus lauciņus pa labi vai pa kreisi torņa virzienā, un
attiecīgi tornis pēc karaļa gājiena tiek nolikts blakus karalim, karaļa pretējā pusē. Rokādi nevar
izdarīt, ja iepriekš ir pagājis tornis vai karalis. Rokāde ir pirmais gājiens partijas laikā gan tornim,
gan karalim. Nedrīkst veikt rokādi, ja pirms, rokādes izdarīšanas laikā vai pēc rokādes izdarīšanas
pretinieka figūra apdraud karali.

Pats ir situācija, kad vienai no pusēm karalis nav tiesīgs izdarīt iespējamu gājienu, tajā pašā laikā arī
citas figūras vai nu nevar izdarīt gājienu vai ir nokautas. Šāda situācija ir neizšķirta.

Mats ir spēles beigas, kad pretinieka figūras piesaka karalim šahu, no kura tas nevar izvairīties. Puse,
kura piesaka matu, ir uzvarējusi (5)

TEMATIKA:
spēle var tikt interpretēta visdažādākajās tēmās, jo abstraktāk un radošāk, jo veiksmīgāks būs tās
izstrādes process. Figūras var būt pašizdomāti tēli, kuriem piedēvētas oriģinālās šaha figūru spējas.
Laukumu veidojot jāievēro pretkrāsu sistēma. Lauciņu apzīmējumi var būt ne tikai burti un cipari,
bet asprātīgas frāzes un objektu nosaukumi, kas spēli padarīs jautrāku tās spēlētājiem
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spēles izgatavošana________________

LAIKS:
atkarīgs no spēles izmēra; vai pie vienas spēles strādā viens bērns vai vairāki; no spēles veidotāju
vecuma un spējām

MATERIĀLI:
dažāda veida tekstilmateriāli, filcs, diegi, dzija, dekoratīvi elementi

DARBA GAITA:
1. izveidot galdiņu
2. izveidot figūras
3. izveidot spēles transportēšanas veidu
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spēlēšanās
Jaunākie pētījumi ir parādījuši, ka smadzenes var pielāgoties un radīt jaunus savienojumus pat
vecumdienās. Mūsu smadzenes pastāvīgi mainās, kad mēs iegūstam jaunu informāciju un jaunu
pieredzi. Kad mēs atklājam, ka bērns nereaģē uz informāciju un neatceras to tradicionālajos veidos,
ir svarīgi apsvērt, kā smadzenes saņem informāciju. Smadzenes tiek pakļautas stimulam (dzirdot
tālruņa zvanu vai degustējot spageti), un tajā brīdī tās analizē un novērtē informāciju. Mūsu piecas
maņas (redze, tauste, dzirde, oža un garša) sūta mūsu smadzenēm informāciju, kas paredzēta sajūtu
atpazīšanai, uzvedības ierosināšanai un atmiņu glabāšanai.
Labākā daļa no multisensorālajām aktivitātēm ir tā, ka bērni parasti jūtas kā spēlējoties. Bet tāpēc, ka
mēs zinām par to, kā smadzenes veido savienojumus un saglabā atmiņas, šīs stratēģijas ir spēcīgas,
palīdzot bērniem caur spēli, piemēram, iemācīties lasīt. Vairāku sensoru rakstpratība nodrošina
nepieciešamo iejaukšanos studentiem, kuriem tā nepieciešama, vienlaikus padarot mācīšanos
jautrāku visiem. (6)

Spēles gadsimtiem ilgi tiek izmantotas kā mācību līdzeklis. Šahs tika izmantots, lai mācītu stratēģisko
domāšanu jau viduslaikos, un Kreigsspiel spēle tika izgudrota 1812. gadā, lai mācītu Prūsijas
virsnieku stratēģiju. Papildus militārajai stratēģijai bērnudārza ģenēze 1800. gadu vidū bija Frīdriha
Frēbela (Friedrich Fröbel) idejas mācīties rotaļās. (7)

Uz spēlēm balstīta mācīšanās (game based learning jeb GBL) ir efektīva metode, kā likt studentiem
strādāt mērķa virzienā, ļaujot viņiem mācīties eksperimentējot, praktizējot uzvedību un domāšanas
procesus, kurus pēc tam var viegli pārnest no simulētās vides uz reālo dzīvi. Uz spēli balstītām
mācībām pamatā ir 5 galvenās iezīmes, kas padara to piemērotu lietošanai klasē:

KONKURENCE
Mēs nerunājam par skolēnu konkurenci pret citiem skolēniem vai skolotāju, bet gan pret pašu spēli,
kā arī pret sevi, lai iegūtu augstāko punktu skaitu, kas nozīmē mācīties labāk. Lai uzvarētu, spēles
prasa bērniem ātri domāt un izmantot savu loģiku, lai domātu trīs soļus, risinot problēmas un veicot
līmeņus. Tas ir lieliski, jo tas veicina studentu spēju ātri rast oriģinālas idejas.
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IESAISTĪŠANĀS
Spēles bieži piedāvā fantāzijas elementus, kas skolēnus iesaista mācību pasākumos, izmantojot
sižetu. Kad bērns spēlē spēli, zinātkāre un iztēle tiek stimulēta līdz līmenim, kad tas tiek darīts,
nemanot pat mācību elementus. Turklāt, lai atrisinātu spēli, studentiem jāatceras konkrēti aspekti un
jāiegaumē kritiskās sekvences vai jāizseko stāstījuma elementi un tas uzlabo iegaumēšanu.

TŪLĪTĒJA ATLĪDZĪBA
Uz spēlēm balstīta mācīšanās nodrošina tūlītēju atlīdzību spēlētājiem, saglabājot viņu ieguldījumus
un stimulējot viņus turpināt mācīšanās procesu viņu iegūto ātro rezultātu dēļ. Apbalvošana var būt
vienkārša, jo ļaut studentiem uzzināt, ka tā ir pareiza, vai arī tās var būt punkti vai aprakstoša
atgriezeniskā saite, kas paplašina viņu zināšanas. Lai izveidotu patiesi izglītojošu spēli, instruktoram
jāpārliecinās, ka materiāla apguve ir būtiska, lai gūtu vārtus un uzvarot.

FANTĀZIJA IR VIENĪGĀ ROBEŽA
Uz spēlēm balstīta mācīšanās, izmantojot Minecraft, parādīja, ka vienīgais ierobežojums tam, ko
studenti spēj radīt, darbojoties šajās sistēmās, ir viņu iztēle. Studenti ne tikai piedzīvo spēli, bet arī
var tajā piedalīties, izstrādājot savu pasauli, kur eksperimentēt un praktizēt. (8)

Šī radošuma perspektīva, kuras pamatā ir zinātkāre, spēle un sabiedriskums - nevis
individuālistiskāka, psiholoģiska nostāja, kas raksturīga lielākajai daļai radošuma pētījumu, - rada
būtiskus jautājumus gan par to, vai un kā kreativitāte ir jānovērtē. Dr. Grejs (Dr. Peter Grey) ir bijis
ne tikai aktīvs standartizēto testu kritiķis, bet arī radījis bažas par radošuma novērtēšanu. Viņa pieeja
piedāvā cilvēcīgāku atgādinājumu, ka mēs varam izvēlēties nevērtēt cilvēkus. "Kas, manuprāt, ir
patiesi svarīgi - ja jūs sagaidāt radošumu - nav to novērtēt," viņš uzsvēra: "Un, ja jūs to vērtējat,
novērtējiet to slepeni un bez atsauksmēm." Citiem vārdiem sakot, vērtēšanas ideja ir jāsvītro no
studentu pieredzes, tādējādi pasargājot viņus no bailēm no sprieduma un atstājot viņiem iespēju brīvi
spēlēt un īstenot savas personiskās intereses. Pētījums par to ir skaidri konstatēta izpratne par
tiesāšanu, kas ierobežo radošumu (McVeigh, 2014; Rainford, 2020). Tas notiek, jo sprieduma
pieņemšana par radošumu nozīmē, ka “tā vietā, lai ļautu prātam brīvi plūst, jūs tagad koncentrējaties
uz kaut ko īpašu un uz to, kā kāds to varētu novērtēt”. (9)
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Lai gan interešu izglītības pulciņiem ir jāsekmē bērnu radošā domāšana, uzdevumi bieži vien ir uz
parauga balstīti, kas bērnam liek salīdzināt savu darbu ar paraugu un tādā veidā izsecināt, vai darbs
ir izdevies ''pareizi'' (''labi'') vai nē.

Savā pieredzē esmu novērojusi, cik daudz bērni sagaida no pasniedzēja un, cik daudz laika aizņem
brīva radošā uzdevuma izpilde. Bieži vien, bērni pēc 2. klases neprot uzzīmēt zīmējumu no fantāzijas.
Tā vietā, viņi mēģina atdarināt pazīstamus videospēļu un multfilmu tēlus, kas ir jau citu radošo prātu
gala rezultāts. Izvēlēties krāsas, mācoties krāsu mācības principus un veidot 3D formu izmantojot
dizaina pamatelementus ir ļoti vienkārši soļi, kurus apgūt pirmajos skolas gados, no kuriem bērns var
veidot savu unikālo mākslu, nevis izmantot kā bāzi jau eksistējošu dizainu nezinot par tā tapšanas
gaitu.

Ļoti svarīgs ir arī laiks, kuru pavadām ar bērniem nodarbībās. Kā mainās viņu attieksme atklājot, cik
aizraujošs var būt pulciņš ar ieinteresējošu uzdevumu un pieeju dažādību

16

NOBEIGUMS
finišs
Radošums ideju izpildē jau ir katrā pasniedzējā, kurš saista sevi ar mākslas pulciņiem. Bērni, kuri
vēlas apgūt skaistu un kvalitatīvu lietu radīšanu pašu rokām, ir jāatbalsta ar pareizajiem
''intrumentiem'', mācot pamatus no katra mākslas principa savienot vienā idejā, kura vēlāk pārtop
unikālā, personīgā darbā. Kopiju radīšana ir lietderīgs process, ar kura palīdzību attīstīt iegūtās spējas
tālāk, taču, pirms laika nodemonstrēts, tas spēj sabojāt priekšstatu sistēmu un veicināt paškritiku līdz
līmenim, kad savas idejas vairs nešķiet vērtīgas un tiek zaudēta radošas domāšanas mehānisma
darbība pavisam. Vairums paraugu un nodarbību metožu ir balstītas uz atkārtošanas principu,
nodarbinot bērnus ar kopiju izgatavošanu un ierobežojot iztēli. Programma ''S-pēlis'' rosina domāt
tālāk par dekorativitāti un tehniku apgūšanu interešu pulciņā. Atrast iemeslu, kā iespējams izmantot
specifisko tehniku, lai ''man'' būtu vajadzīga vai interesanta tās apgūšana, ir svarīgākais solis šajā
procesā. Spēles taktikas izmantošana rosina ilgtermiņa projektu, kas aptver vairāku veidu tehniku
mācīšanos, neapgrūtinot ar vienas vai otras ilgu apguvi un piespiedu izmantošanu, lai pabeigtu darbu.
Bērni var brīvi mainīt pieejas veidu un izzināt savu mīļāko. Kas pēc projekta pabeigšanas varētu
ierosināt koncentrēšanos uz tieši šo radošo tehnoloģiju, apsvērt pašam/pašai veiksmīgākos un pašus
grūtākos projekta soļus, un analizēt savu darbu. Spēles sniedz iespēju strādāt vienatnē vai pāros,
dalīties ar viedokļiem vai pilnā atdevē doties savā iztēles pasaulē. Projekts radīts ar vēlmi stimulēt
dalībnieku domāšanu reizē ļaujot neierobežoti eksperimentēt un pētīt darba procesu gan vizuāli, gan
teorētiski.
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ANOTĀCIJA
Metodiskā darba projekts balstās uz trīs dažādu galda spēļu izstrādi trīsdimensionālā formā,
personalizējot tās gan papildinot ar saviem noteikumiem, gan veidojot savu vizuālo spēles izskatu.
Darbi tiek veidoti dažādās rokdarbu tehnikās, par galveno uzskatot filcēšanas tehniku. Projekta
mērķauditorija ir bērni vecumā no 6 gadiem ar mērķi veicināt motoro, kognitīvo un sociālo attīstību.
Spēles, kuras tiek izmantotas par bāzi ir klasiskas galda spēles. ''Snakes and ladders'' jeb latviešu
valodā zināmā spēle ''Cirks'' ir antīka Indijas kultūras sastāvdaļa. Spēle, ar kāpnēm simbolizējot
tikumus un ar čūskām simbolizējot grēkus, atspoguļo dzīves ceļa morālās vērtības. Šajā spēlē svarīga
ir rūpīga tās izstrāde gan rakstiski, gan stratēģiski. ''Guess Who?'' jeb latviešu valodā ''Uzmini kurš?''
ir spēle, kura parādījās 20. gadsimta beigās. Līdz mūsdienām tā ir modificēta dažādās versijās, lai
mācītu par svarīgām, vēsturiskām personībām, vietām un notikumiem. Spēles iztrādē jāvelta
uzmanība informācijas un vizuālā tēla autentiskai radīšanai. ''Chess'' jeb latviešu valodā ''Šahs'' ir
pusotru tūkstoti gadu veca galda spēle, kura mūsdienās ir uzskatāma arī par sporta viedu. Šahs attīsta
garīgās spējas, fantāziju, trenē atmiņu, rada jaunas un pilnveido esošās iemaņas. Mūsdienās bērni un
jaunieši aizraujas ar virtuālo pasauli, kur radošas vizualizācijas un tehnoloģiskas simulācijas pārspēj
galda spēļu interaktīvo formātu. Tomēr, galda spēles joprojām ir katra mājā un tās stimulē pavadīt
laiku kopā ar ģimeni vai draugiem reālajā dzīvē bez tehnoloģiju klātbūtnes. Pirmsskolas vecumā
spēlēšanās ir galvenā darbība, kas attīsta bērna emocionālās, kognitīvās un sociālās prasmes. Aizejot
uz skolu, rotaļas ir veinīgais veids kā bērns ir pratis mācīties, tādēļ turpmāka šāda veida apguve ir
nepieciešama, lai nepazaudētu saikni ar vēlmi mācīties un apgūtu, kā to darīt efektīvi. Bērni mācās
ar nerimstošu aizrautību un velta savu uzmanību kaut kam tik ilgi, kamēr tas viņiem ir interesanti.
Šajā projektā izstrādātās galda spēles ir visiem labi zināmu trīs spēļu interpretācija, kura bērna rokās
pārtop par projektu ikreizi ne tikai to spēlējot, bet pašam radot. Nemanot, tās sekmē bērna kognitīvo
un motoro attīstību. Nodarbībās katra no spēlēm tiek radīta tekstilmateriālā, grupās vai individuāli,
tādejādi, ļaujot bērnam pašam izvēlēties ceļu līdz gala rezultātam diskutējot un spēlējoties ar citiem
bērniem vai stimulējot loģiku un patstāvību. Projekts iekļauj ieteikumu bloku, kā padarīt katru no
spēlēm par savdabīgu ilgtermiņa projektu ar produktīvu iznākumu, reizē, izglītojot bērnu tā radīšanas
procesā neatkarīgi no vecuma - pielāgojot zināšanas un asociāciju virkni katra vēlmēm un vecuma
grupai.

20

PIELIKUMS NR.1

''Moksha Patam'' ar portālu kāpnēm un čūskām.
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PIELIKUMS NR.2

''Moksha Patam'' ar simboliskām kāpnēm un čūskām angļu valodā.

22

PIELIKUMS NR.3

''Moksha Patam'' filcēšanas un šūšanas tehnikā. Katram spēles lauciņam ir savs simbols un noteikumi.
(Lāsma Lancmane un 1.-3. klase kolektīvs)
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PIELIKUMS NR.4

''Uzmini ...'' ar bērnu zīmējumiem un fotokolāžām.
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PIELIKUMS NR.5

''Šahs'' ar saules zaķiem pret ēnām.
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