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of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contain does not constitute an
endorsement therein.”

VEIKLOS APRAŠYMAS

Vaikai daug laiko praleidžia
prie skaitmeninių prietaisų,
žaisdami vaizdo žaidimus ar
žiūrėdami vaizdo įrašus. Paimti
iš jų tuos prietaisus kartais
atrodo neįmanoma, ir taip yra
tikriausiai todėl, kad jie tapo
nuo jų priklausomi. Toks
pasyvus naudojimasis
skaitmeniniais prietaisais
išjungia jų mąstymą ir
paverčia juos nejautriais. Ką
galime padaryti, kad geriau
praleistume šį laiką? Siūlome
išmokti naudotis "Little Bird
Tales" - internetine socialine
pasakojimo platforma. Tėvai ir
vaikai gali tapti autoriais,
derindami savo žodžius su
svetainėje surinktais
licencijuotais meno kūriniais,
skatindami savo fantaziją ir
kartu kurdami daugybę
istorijų.
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METODO / PROCESO
APRAŠYMAS

PIRMINĖ PASKAITA

Pamokos temos pristatymas:
- Kas yra "Little Bird Tales"?
"Little Bird Tales" siūlo platformą, kurioje vaikai gali kurti skaitmenines pasakų
knygas. Savo unikaliose paskyrose vaikai naudojasi piešimo lentele, įkelia
vaizdus iš kompiuterio, prideda tekstą ir įrašo savo balsus, kad sukurtų
originalias skaidrių istorijas. 
Ji dažnai naudojama mokyklose: per ją mokytojai tvarko klases, įtraukia
mokinius, kuria savo istorijų vadovėlius ir peržiūri iš anksto įkeltus pamokų
šablonus, suskirstytus pagal klases. Pamokų šablonai padeda vaikams atlikti
tokias užduotis, kaip pasakojimas apie viso pasaulio liaudies pasakas su
paveikslėliais, tekstų ir garsinių pasakojimų arba taškų skaičiavimas nuo 1 iki
100, užrašant skaičius ant taškų ir įrašant save, kaip skaičiuojama. Kai vaikai
baigia pasakojimus, mokytojai gali peržiūrėti jų darbą mokytojo prietaisų
skydelyje. Vaikai gali dalintis savo pasakomis el. paštu arba skelbti jas "Little
Bird Tales" svetainėje. (Visos pasakos, prieš jas paskelbiant, peržiūrimos, ar
nėra netinkamo turinio.) Nemokama paskyra suteikia galimybę naudotis
ribotu naudotojų skaičiumi, interneto saugykla ir pamokų planų šablonais;
visi naudotojai gali atsispausdinti savo istorijų knygas arba nusipirkti
atsisiųstą mp4 failą ir jį išsaugoti. Taip pat yra papildoma programėlė, kurią
galite naudoti planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone.
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Praktinės veiklos etapas

Šiame etape tėvai ir vaikai dirbs kartu: jie pasirinks temą (arba treneris gali
ją nurodyti) ir dirbs prie jos. Dėmesio: užsiėmimo metu daugiausia dėmesio
skiriama ne galutiniam rezultatui (istorijai), o procesui. Šiuo užsiėmimu
siekiame užmegzti ryšį tarp tėvų ir vaikų, skatinti pastarųjų kūrybiškumą ir
leisti jiems suprasti, kad jie gali kokybiškai praleisti laiką kartu.
Todėl užsiėmimo metu instruktoriai pateiks keletą patarimų, kaip sudominti
ne tik vaikus, bet ir tėvus. 
Pabaigoje istorijas perskaitys visi dalyviai, kurie suteiks grįžtamąjį ryšį arba
daugiau patarimų, kaip plėtoti istoriją. 

MOKYMOSI TIKSLAI

Gerinti tėvų skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas.
Remti skaitmeninių platformų naudojimą kokybiškam laiko
praleidimui kartu.
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NAUDOTA METODIKA

Pirminė pamoka:
- Paskaita

Darbas:
- Praktinis etapas: istorijos kūrimas

Vertinimas:
-Tėvai ir vaikai dalijasi atsiliepimais su kitais dalyviais

INTERNETINIAI ŠALTINIAI: 

Little bird tales:
https://littlebirdtales.com/

Video pamoka:
https://www.youtube.com/watch?v=uEnhabCzrvo

"The European Commission support for the production
of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contain does not constitute an
endorsement therein.”


