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. 0207291 Motivační pohybové hry , která je doporučena pro
učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0207291

Motivační pohybové hry

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ

Termín konání:

26.února 2019 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

MŠ Chrudim, Strojařů

Spojení:
Lektor:

Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář nabízí nové pohybové hry, metody a techniky rozvíjející orientaci dětí v
prostoru, zručnost a komunikaci. Dále nabízí spojení pohybu s rytmem, hudbou a
slovem.
Přehled témat výuky:
1. Praktická ukázka přímé práce s dětmi
2.
Nabídka her, metod a technik pro rozvoj pohybových schopností dětí
- vědomé ovládání těla
- rozvoj záměrné pozornosti
- orientace v prostoru
- schopnost spolupráce s vrstevníky
- rozvoj hrubé motoriky
3.
Praktická část semináře  seznámení se s jednotlivými hrami a jejich
pravidly
- Honičky
- tvořivé pohybové improvizace
- pohybové hry s rytmickými nástroji
- relaxační cvičení
Seminář je zaměřený na pohybové hry v místnosti rozvíjející orientaci dětí v
prostoru, rozvoj fantazie, zručnosti a komunikace. Spojení pohybu s rytmem, hudbou,
slovem. Seminář Vám nabídne hry, metody a techniky pro rozvoj pohybových
schopností.
Seminář přispívá
- k rozvoji pohybových a orientačních schopností dětí,
- k začlenění pohybových her do každodenní výuky.

Akreditace:

MSMT-36121/2015-1-832

Účastnický poplatek:

1000 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
0207291 Motivační pohybové hry
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

