Ivanina kuća bajke je multimedijalni i interaktivni
Centar za posjetitelje.
Svojom stalnom izložbom, postavljenom na principima
znanja, kreativnosti i upotrebi novih tehnologija, Ivanina
kuća bajke slavi bajke i bajkovito stvaralaštvo, kako
djela najznačajnije hrvatske spisateljice Ivane BrlićMažuranić rođene u Ogulinu, tako i svih ostalih
hrvatskih i svjetskih bajkopisaca.
Stalna izložba i programi Ivanine kuće bajke pogodni su
za realizaciju Nastavnog plana i programa iz hrvatskog
jezika (bajka, stvaralačko prepričavanje, pripovijedanje,
stvaranje zajedničke priče prema poticaju, lektira, vidni i
slušni doživljaj, animirani film…).
Naši programi i ponuda su preporučeni od Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
Poslanje Ivanine kuće bajke je pobuditi ljubav za
čitanjem, znanjem i stvaranjem.
Veselimo se zajedničkom ostvarenju!
Stalna izložba
Čarobna šuma je ulaz u svijet Ivane Brlić-Mažuranić, svijet u kojemu stabla pripovijedaju priče iz Ivaninih djela i
zgode iz njezina života… Mjesto gdje se uz pomoć vrijednih ruku i mudrih glavica može složiti prava bajka.
Čarobno zrcalo otkriva „unutarnju čudesnu sliku“ onoga tko se u njemu ogleda, ali samo onaj tko ga pozorno sluša
može dobiti i „čudovišnu“ sliku za uspomenu.
Začarani hodnici dvorca pravo su mjesto za „baciti se„ na istraživanje bajki. Što je to bajka i tko bajke piše, zapisuje i
pripovijeda te sve što se u bajkama događa – samo je mali dio onoga što se u začaranim hodnicima može saznati ili
vidjeti krajičkom oka.
Ognjište je topli kutak Ivanine kuće bajke u kojemu se bajke u „Bajkovitom Jukebox-u“ mogu preslušati, dok se u
„Bajkovitoj biblioteci“ nalaze knjige bajki i knjige o bajkama, ali i poneki bajkoviti predmet.
Tajanstvena odaja poseban je prostor u kojemu se mogu pogledati edukativni animirani filmovi i zaigrati interaktivna
igra.
Kreativna soba prostor je za odvijanje edukativnih i zabavnih radionica koje produbljuju znanje o književnom djelu
Ivane Brlić-Mažuranić i bajkama općenito te potiču kreativno izražavanje djece.
Cijena ulaznice sa stručnim vođenjem po učeniku je 25,00 kn. Obilazak stalnim postavom traje 45 minuta.
Najavite i rezervirajte svoj dolazak! (više: http://www.ivaninakucabajke.hr/hr/planirajte-posjet/ )

Dodatni sadržaj u Ivaninoj kući bajke




Pripovijedanje narodnih i umjetničkih bajki – prilagođeno prema Nastavnom planu i programu za
osnovnu školu
Čitanje bajki – prilagođeno prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (Ivana BrlićMažuranić, H. C. Andersen, braća Grimm, A. S. Puškin, Karel Čapek…)
Kreativno stvaranje – kreativne i edukativne radionice namijenjene učenicima s ciljem poticanja
mašte i umjetničkog stvaranja (hrvatski jezik, likovna kultura, glazbena kultura)

Više o radionicama na http://www.ivaninakucabajke.hr/hr/planirajte-posjet/radionice/.

NOVO U PONUDI: Nastavni sat s Ivanom
Od ove školske godine (2018./2019.) krećemo s novim programom: Nastavni sat s Ivanom čije provođenje je
odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Nastavni sat hrvatskog jezika izvan učionice organiziramo za učenike četvrtih razreda osnovnih škola. Upoznavanje s
likom i djelom Ivane Brlić-Mažuranić osnovni je sadržaj nastavnog sata. Nastavni sat se sastoji od dva dijela. Prvi dio
je prilagođeno stručno pripovjedno vođenje stalnom izložbom, u drugom dijelu sata će učenici interpretirati jednu od
bajki (Regoč ili Šuma Striborova) pomoću govora, zvuka ili pokreta.
Nastavni sat traje 90 minuta za jedan razred učenika (najmanje 12, najviše 28 učenika), u ponudi je od studenog do
ožujka. Cijena ulaznice je 45,00 kuna.

INFO:
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
Trg hrvatskih rodoljuba 2
Ogulin
www.ivaninakucabajke.hr
info@ivaninakucabajke.hr
tel/fax:+385 47 525 398;
mob.: +385 91 914 0700

