EDUKACINĖ PROGRAMA

„Fantazijos gramatika“
1. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
Programa „Fantazijos gramatika“ skirta supažindinti vaikus bei su jų ugdymu susijusius
suaugusiuosius su rašytojo, pedagogo Džanio Rodario kūryba, praktiškai panaudoti jo metodus vaikų
kūrybinės fantazijos lavinimui, kūrybiškos asmenybės ugdymui, turtingos, raiškios kalbos,
savarankiško mąstymo įgūdžių įsisavinimui. H. K. Anderseno premija įvertintos knygos, senoji
animacija, garsiniai skaitymai, istorijų kūrimas – tai savotiška atsvara interneto ir televizijos
siūlomam „masinės gamybos“ menui, skatinimas kūrybingai pažvelgti į knygų skaitymą, turiningiau
praleisti laisvalaikį.

2. Programos tikslas
Supažindinti vaikus su Džanio Rodario kūryba; pritaikyti Džanio Rodario kaip rašytojo ir pedagogo
metodus, skatinant vaikus kurti istorijas, improvizuoti, lavinti fantaziją, tobulinti savo kalbos
įgūdžius, turtinti žodyną.
3. Programos uždaviniai
1. Vaizdžiai ir vaikams prieinama, įdomia forma pateikti Dž. Rodario gyvenimo ir kūrybos apžvalgą;
2. Praktinio užsiėmimo metu (istorijos kūrimas) paskatinti programos dalyvius savarankiškai kurti,
mąstyti, ugdyti savo kalbą ir vaizduotę;
3. Panaudoti garsinį skaitymą ir senosios animacijos galimybes vaikų kūrybiškumo lavinimui,
asmenybės ugdymui, skaitymo skatinimui. (garsinis G. Rodari istorijos skaitymas, filmuko
„Čipolino nuotykiai“ demonstracija).

4. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: etapai arba temos, užsiėmimų pobūdis
(teorija/praktika/kūrybinės užduotys) ir trukmė)
1 tema: Dažnis Rodaris – vaikų rašytojas (trumpas gyvenimo ir kūrybos pristatymas, knygų lietuvių
kalba apžvalga. Skaidrės). Trukmė 10 min.
2 tema: Garsinis G. Rodari istorijos skaitymas. Trukmė 5 min.
3 tema: Istorijos kūrimas ( kūrybinis užsiėmimas, pritaikant Dž. Rodario knygoje „Fantazijos
gramatika“ aprašytus metodus). Trukmė 15 min.
4 tema: Dž. Rodario kūryba teatre ir animacijoje ( animacinio filmuko „Čipolino nuotykiai“
peržiūra). Trukmė 38 min.⃰
⃰ Vidutinė programos trukmė – apie 1 val.

5. Renginio vieta, data ir laikas.
Renginio vietą ir laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju. Renginys gali
vykti mokyklose, bibliotekose, vaikų dienos centruose, Žadeikių B. Brazdžionio edukaciniame
centre, t.y. ten, kur yra sąlygos naudoti multimediją ir patogiai vaikams įsitaisyti kuriant istoriją.
6. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:
6.1 Mokomoji medžiaga

Eil.
Nr.

Temos

1.

Džanis Rodaris – vaikų
rašytojas
Istorijos skaitymas
Istorijos kūrimas

2.
2.
3.

Dž. Rodario kūryba
teatre ir animacijoje

Mokomosios medžiagos pavadinimas
pranešimas

Mokomosios
medžiagos apimtis
skaidrės

Garsinis skaitymas
Paveikslėlių kortelės (nebūtinai).

1 knyga
25 kortelės, rašomoji
lenta (nebūtinai)
Animacinis filmukas „Čipolino nuotykiai“ Vaizdo įrašas

6.2 Techninės priemonės
Multimedija, paveikslėlių kortelės ir rašymo lenta (nebūtinai), popierius, 2 rašikliai
6.3. Reikalingos priemonės (nurodyti, kokias priemones dalyvis turi atsinešti)
nėra
7. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas
1. Fantazijos gramatika: įvadas į istorijų kūrimo meną/ Dž. Rodaris.- Kaunas, 2001.
2. Didieji pasaulio pasakininkai/ S. Boiko.- Kaunas, 2005.
3. Šeši H. K. Anderseno medaliai: literatūriniai portretai/ K. Urba.- Kaunas, 1998.
4. Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas.- 2002.- Nr.1(21).
5. Senelis Painelis/ Dž. Rodaris.- Vilnius, 1996.
6. Gyvūnai be zoologijos sodo/ G. Rodari.- Vilnius, 2008
7. Pasakos telefonu/ G. Rodari.- Vilnius, 2001.
8. Dusyk gyveno baronas Lambertas, arba Švento Džulijaus salos paslaptys/ Dž. Rodaris.- Vilnius,
2001.
9. Tortas danguje/ Dž. Rodaris.- Vilnius, 1987.
10. Džipas televizoriuje/ G. Rodari.- Vilnius, 2008.
11. Žydrosios strėlės kelionė/ G. Rodari.- Vilnius, 2004.
12. Dželsominas Melagių šalyje/ G. Rodari.- Vilnius, 2006.
13. Čipolino nuotykiai/ G. Rodari.- Vilnius, 2003.
14. Čipolino nuotykiai/ Dž. Rodaris.- Vilnius, 1994.
15. Kiti nutikimai orbitoje/ G. Rodari.- Vilnius,2010.
16. Šypsenos ilgumo pasakaitė/ G. Rodari.- Vilnius, 2012.
17. www.vaikam.eu
18. http://lt.wikipedia.org
19. www.niekorimto.lt
20. www.google.lt
8. Dalyviai: priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, I-V klasių mokiniai, pedagogai, auklėtojai,
tėvai, kiti suaugusieji, susiję su vaikų mokymu ir auklėjimu.
8.1 Programos dalyvių tikslinės grupės
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

(Pažymėti X)
X

1-IV klasių mokiniai

X

V-VIII klasių mokiniai
IX-X klasių mokiniai
IX-XII klasių mokiniai
Kiti (nurodyti)
specialistai.

pedagogai, tėvai, auklėtoja, skaitymo

Edukacinės programos vaizdinės medžiagos pavyzdžiai:

X

