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. 1004311 Objevujeme svět kolem nás - Hrátky s drátky, která je
doporučena pro učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele .

10 Člověk a svět práce (pracovní výchova, kariérové poradenství, poradenství k volbě
povolání)
1004311

Objevujeme svět kolem nás - Hrátky s drátky

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele

Termín konání:

6.května 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jana Matoušová, mistr florista

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP, s ohledem na daný
vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy jsou
nedílnou součástí této výuky a prolínají celým tvůrčím procesem. Žák rozvíjí své
povědomí o daném materiálu, jeho specifických vlastnostech, zapojuje hmat, zrak.
Drátěný materiál vybízí k hlubšímu vztahu a pochopení jeho specifických vlastností,
ale i k recyklaci doplňkového materiálu, kterým je látka, papír, dřevo. Aktivní
uchopení a prožívání umožní poznání svých schopností a dovedností, vede i k
ekologické ochraně životního prostředí. Téma je rozděleno do několika bloků, dle
ročního období a umožňuje jej využít v průběhu celého školního roku a to nejen v
hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových
aktivit. Různým zpracováním žák vyjadřuje svůj pohled na svět, rozvíjí svou
fantazii, zručnost a dává, tak přísnému materiálu jako je drát jinou tvář a v
neposlední řadě získá velkou zkušenost.
Obsah praktické části:
Jarní tvoření - Květina z volné ruky / crush technika/
Květina z volné ruky doplněna korálky / knoflíky/ +
proutí
Motýl  můra  vážka
Podzimní tvoření  listy
Šperky + korálky, dřevo, vlna
Vánoční tvoření  Andělé + textil
Andělé + korálky
Svícen  točení dvou drátů
Vánoční hvězdy
Zvířata  Ryby
Ptáci
Kočka  pes
Panáci  Drátěná postava + textil
Hlava + vlna + knoflíky
Maska
Vlasy  paruka
Ostatní  Závěsy + proutí
Těžítka / drát + kámen /
Inspirace moderním uměním / Malich, Kandinskij/
drátem
-

Umění dívat se na svět a přemýšlet o způsobu využití jakéhokoliv materiálu
Propojení různých materiálů
Objevování praktické hodnoty materiál
Objevování estetické a dekorativní hodnoty daného materiálu
Rozvoj praktických návyků a dovedností, které jsou potřeba při práci s
Hledání vztahů k materiálu
Rozvoj ekologického myšlení
Rozvoj tvůrčího myšlení, fantazie

Akreditace:

MSMT-33850/2019-4-998

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV. S sebou: větší korále nebo knoflíky - 15 ks, 10-15 menších korálků,
ploché kameny o velikosti aspoň 8-10cm, barevná čtvrtka A4 2x. Zbytek pletací vlny. Karton 20x20cm.
Kleště,nůžky.

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
1004311 Objevujeme svět kolem nás - Hrátky s drátky
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 "10 Člověk a svět práce (pracovní výchova, kariérové poradenství, poradenství k volbě
povolání)"
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

