Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0216131 Pokusy pro nejmenší, která je doporučena pro učitele
MŠ, 1. stupeň ZŠ, vychovatele ZŠ, asistenty pedagoga.

02 Předškolní vzdělávání
0216131

Pokusy pro nejmenší

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ, vychovatele ZŠ, asistenty pedagoga

Termín konání:

3.března 2023 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Iva Dostálová Sekaninová,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář prakticky seznámí pedagogy s jednoduchými, zajímavými a lehce
proveditelnými pokusy, které se týkají světla, zvuku, ohně, vody, elektrostatiky a
vajíčka. V rámci semináře si pedagogové jednotlivé pokusy budou moci sami vyzkoušet
a u každého pokusu proběhne také jednoduché vysvětlení daného jevu. Výhodou je, že
pomůcky pro většinu pokusů jsou běžně i cenově dostupné.
1. představení lektora a účastníků, přehled pokusů - 0,5 h
2. pokusy - fyzikální a didaktický rozbor – 2 h
- světlo (zlomená lžíce, otočná šipka, ohýbáme světlo, mizející sklenička)
- zvuk (provázkový telefon, zvuk jako hasič, mluvící dřevo, skákající sůl)
- elektrostatika (Popelka, neposlušné vlasy, motýlek, lepící balónek)
- vejce (vznešené vejce, syrové nebo vařené?, nerozbitné vejce, jak postavit vejce)
- voda (Nenewtonovská kapalina , chytáme vodu, umí pomeranč plavat?, pepř se bojí)
- oheň (soudce teploměr, létající čaj, nehořlavý kapesník, hoří mi ruka)
3. vlastní vyzkoušení pokusů účastníky kurzu – 1h
4. diskuze o možnostech začlenění předvedených pokusů do vlastní praxe - 0,5 h
Účastník:
- seznámí se s pokusy, které dětem přibližují vlastnosti vnějšího světa
- prakticky si pokusy vyzkouší
- vhodně dané pokusy zařadí do výuky

Akreditace:

MSMT-13759/2022-5-455

Účastnický poplatek:

1200 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0216131 Pokusy pro nejmenší
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "02 Předškolní vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

