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. 1205231 Hudebka nás baví, která je doporučena pro učitele MŠ,
1. stupeň ZŠ.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1205231

Hudebka nás baví

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ

Termín konání:

30.listopadu 2022 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim

Spojení:
Lektor:

Mgr. Ivana Janovská,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s
hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole.
Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s
moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube). Je zaměřena na klidné
i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží
i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Seminář nabízí rozmanité náměty
pro práci s třídním kolektivem - hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění,
rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery a další.
Praktická forma pojetí umožňuje pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit „na
vlastní kůži“.
1. – 2. hodina
Hudební hry, hry na tělo, rytmické hry. Propojení hudby, slova a pohybu. Didaktické
postupy zaměřené na rozvoj rytmického cítění.
Hry: Tleskání, Dupání, Lavina rytmu, Rytmické hádanky, Na dirigenty, Tajný
dirigent, Ramsese, Obwisana, Dum dum
3. – 4. hodina
Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace poslechových skladeb tak, aby poslech
nebyl nudnou složkou hudební výchovy.
5. – 6. hodina
Orffův instrumentář, boomhackery (perkusní tyče) a jejich využití ve skupinové
výuce. Možnost práce s hudebním repertoárem formou úprav pro Orffovy nástroje a
soustavu boomhackerů (perkusních tyčí). Ukázky nácviku skladeb formou hry, tedy bez
nutnosti práce s notovým zápisem.
7. – 8. hodina
Hudba jako prevence problémových jevů. Praktické možnosti využití.
Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku
hudební výchovy, seznámit je s vybranými didaktickými postupy a možnostmi práce v
pedagogickém prostředí.

Akreditace:

MSMT-6000/2022-4-214

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
1205231 Hudebka nás baví
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

