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. 0234131 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku,
která je doporučena pro učitele MŠ, přípravné ročníky, 1. třídy ZŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0234131

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku

Doporučeno pro:

učitele MŠ, přípravné ročníky, 1. třídy ZŠ

Termín konání:

31.května 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený: na otázky týkající se rozvoje a
stimulaci smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v
návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové
vnímání, prostorové vnímání).
V celém kurzu prakticky zaměřeném budou účastníkům prezentovány jednotlivé
metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností)
dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na
vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Dále bude obsahem
semináře seznámit účastníky s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U
dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového
vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve
školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit. Účastníci se
prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, budou jim prakticky ukázány
hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.
1.
Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení
2.
Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání
3.
Vnímání prostoru a prostorové představy
3.1.
Nácvik orientace v prostoru
3.2.
Nácvik pravolevé orientace
3.3.
Vnímání času
4.
Zrakové vnímání
4.1.
Nácvik zrakového rozlišování
3.4.1. Rozlišení barev, velikosti, tvaru
3.4.2. Rozlišení figury a pozadí
3.4.3. Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková
diferenciace
3.5. Zraková analýza a syntéza
3.6. Rozvoj zrakové paměti
pohyby očí po řádku
4. Sluchové vnímání
4.1. Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků
4.2. Nácvik sluchové orientace v prostoru
4.3. Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace
4.4. Vnímání a reprodukce rytmu
4.5. Sluchová analýza a syntéza
4.6. Rozvoj sluchové paměti
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti
stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné
zvládání školního učiva - zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni
dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat
účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání,
které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními
standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.
Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje
smyslového vnímání.

Akreditace:

MSMT-35017/2021-4-18

Účastnický poplatek:

1900 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
0234131 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
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

