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. 1212211 Pojďme spolu do pohádky, která je doporučena pro
učitele MŠ.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1212211

Pojďme spolu do pohádky

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

17.května 2021 od 09:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim

Spojení:

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

Lektor:

Bc. Irena Zavadilová, vedoucí uč. MŠ Havlíčkův Brod

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

„Pojďme se podívat do pohádky“ – do nejpřirozenějšího světa dětí. Ukážeme si, jak
se dá prostřednictvím dramatické výchovy prožít Zlatovláska, Popelka a Šípková
Růženka (tu můžeme využít i pro besídku).
Seminář prezentuje projekty na téma pohádka, které byly realizovány s dětmi v MŠ.
Mojí snahou je ukázat učitelkám , jak se dají cestou dramatické výchovy naplňovat
cíle a klíčové kompetence v MŠ.
Například týdenní projekt „Popelka“ obsahuje tyto dramatické hry
„Imaginární kniha Popelka“ – rytmus, asociace
„Klíčová dírka“ – představivost, fantazie
„Ztracený oříšek“ – komunikativní kruh, podporování vlastního názoru
„Na Bystrozrakého“ – dodržování pravidel, zrakové vnímání, orientace v prostoru,
pojmy
před, za , vedle..
„Nafoukané sestry“ – hra v roli
„Holoubci“ – prosociální chování, třídění, jemná motorika
„Ztracený střevíček“ – přiřazování stejného předmětu, poměřování, vnímání detailu,
partnerství
„Ples“ – základy společenského chování, pohybová improvizace
Všechny hry činnosti na sebe navazují v posloupnosti děje pohádky a jsou doplněny
individuálními či skupinovými úkoly.
Součástí semináře může být i videoukázka práce lektorky s dětmi ve školce.
Metodou
-

dramatické výchovy
zvýšit prožitek dětí
rozvíjet slovní zásobu
rozvíjet fantazii
vyjadřovat pohybem náladu
rozvíjet kooperativní dovednosti
rozvíjet prosociální vztahy

Akreditace:

MSMT-33850/2019-4-998

Účastnický poplatek:

700 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
1212211 Pojďme spolu do pohádky
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

