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. 1204112 Tvoření nejen z čajových sáčků, která je doporučena pro
vychovatele ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ, pedagogy VV, učitele 1. st. ZŠ.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1204112

Tvoření nejen z čajových sáčků

Doporučeno pro:

vychovatele ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ, pedagogy VV, učitele 1. st. ZŠ

Termín konání:

18.března 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovací hodiny

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Kamila Křížová,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

1. Tvoření z čajových sáčků:
a) Základní motivy: -trojúhelníkový a čtvercový základ, jednoduchý
a složitější dráček, oboustranný kornoutek, obou
stranná
spirálka…
b) Základní postupy: -jednoduchý květ z trojúhelníků, jednoduchý květ ze čtverců,
hvězda se středovým květem, motýlek,
sněženka, tulipán…
c) Výrobky: -koláž, přáníčka, jmenovky na dárky, zápich do květináče, dekorace...
2. Papírový patchwork:
a) Základní motiv: -podélně přeložený papírový proužek
b) Výrobky: -přáníčka, koláže, drobné dárky
Tvůrčí dílna s nápady, jak recyklovat dostupný materiál a rozvíjet kreativitu dětí
mladšího školního věku. Použité techniky rovněž pomáhají rozvíjet jemnou motoriku,
soustředění, přesnost a pečlivost při individuální i skupinové práci.
Účastníci si odnesou hotové výrobky (např. přáníčka, dekorace, jmenovky na dárky,
záložky …) a inspiraci pro další využití této techniky.
Pomůcky a materiál: papírové obaly od čajových sáčků (různé druhy a barvy), barevné
papíry, nůžky, lepidlo (nejlépe Herkules), špejle, tužka, pravítko, čtvrtky,
karton, zbytky různobarevného balicího papíru (může být použitý)
Klíčové kompetence:
Kompetence k trávení volného času
-umí účelně trávit volný čas
-zná možnosti smysluplného využití volného času
-umí si vybrat zájmové činnosti
-rozvíjí své zájmy
Dílna vychází z RVP pro ŠD a další zařízení podobného typu. Činnosti v ŠD
respektují základní pedagogické požadavky na trávení volného času, kterými je
dobrovolnost a snaha o podpoření zájmové aktivity dětí.
Hlavní cíle:
-respektování a rozvíjení osobnosti dítěte
-rozvoj estetického cítění
-umožnění seberealizace dítěte

Akreditace:

MSMT-15507/2019-3-496

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Na tvoření si s sebou přineste: papírové obaly od čajových sáčků (různé druhy a barvy), barevné papíry,
nůžky, lepidlo (nejlépe Herkules), špejle, tužka, pravítko, čtvrtky, karton, zbytky různobarevného balicího
papíru (může být použitý)

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
1204112 Tvoření nejen z čajových sáčků
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 "12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)"
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

