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. 0238111 Výchova a vzdělávání v MŠ pomocí umělecké literatury,
která je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0238111

Výchova a vzdělávání v MŠ pomocí umělecké literatury

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

29.března 2021 od 09:00

Rozsah:

8 hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář nabízí náměty, mezi něž patří hry pro:
Hlasové dovednosti - artikulační říkanky, jazykolamy;
rozšiřování slovní zásoby;
přípravu budoucí čtenářské gramotnosti;
pohybové ztvárnění příběhu; soustředění a obratnost;
respektování společenských a kulturních pravidel;
vyvozování závěrů, fixování nových znalostí a informací
ukázky z děl E. Frynty;, M. Kratochvíla; J. Bruknera; J. Havla; J. Kahouna; J.
Čapka; I. Diviše j. Dědečka aj.
Cílem předmětu je pomocí pozitivní motivace a napodobování dospět k samostatné
pracovní činnosti a k tvůrčím aktivitám v literární výchově. Čtenářské návyky děti
získávají poslechem umělecky kvalitních knih, jež jsou zárukou jejich kvalitního
všestranného osobnostního rozvoje. Vhodnou interpretací se procvičují zejména
základní poznávací procesy, které se v předškolním věku velmi intenzivně vyvíjejí.
V
-

interaktivním semináři si pedagogové seznámí s metodami zaměřenými na:
složitější pohybovou koordinaci a její eleganci;
paměť slovně logickou;
úmyslnou pozornost;
fantazijní představivost;
uvažování v celostních pojmech
slovní zásobu a její aktivní užívání apod.
zásobník básní

Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

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
0238111 Výchova a vzdělávání v MŠ pomocí umělecké
literatury
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

