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. 0210101 Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku II., která je
doporučena pro učitele MŠ, I. st. ZŠ, asistenty pedagoga.

02 Předškolní vzdělávání
0210101

Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku II.

Doporučeno pro:

učitele MŠ, I. st. ZŠ, asistenty pedagoga

Termín konání:

3.října 2019 od 08:30

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Alena Vlková,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně
mladším školním) věku, seznámení se s teorií a klíčovými pojmy, ukázkami
fotodokumentace typů nesprávných úchopů. Účastníci si osvojí postup, jak vyvodit
správný úchop, jak rozvíjet vizuomotoriku a prostorovou orientaci u předškoláků a
raných školáků. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, křížových
cvičení a prostorové orientace.
Přehled témat výuky:
1.
blok - 2 h
o
seznamovací aktivity, očekávání
o
Třífázový rozhovor- vědomostní, seznámení se základní pojmy a definicemi
o
vizuomotorika , prostorové vnímání, tělesné schéma, oční pohyby – proč je
nutné je zvnitřňovat, propojení s dovednostmi v 1.třídě
2.
blok - 2 h
o
ledolamka –rozcvičky na kooperaci obou mozkových hemisfér
o
cvičení na rozvoj mozkových hemisfér a koordinace - křížová cvičení benefity, teoretická východiska
o
systematický rozvoj v oblasti vizuomotoriky a jeho úskalí
o
praktické ukázky práce s pomůckami, pracovní listy na rozvoj vizuomotoriky
3.
blok - 2 h
o
ledolamka
o
hry a cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky a prostorové orientace u
předškoláků - praktické ukázky, nácvik, hudebně pohybové činnosti
4.
blok – 2 h
o
seznámení s nejnovějšími publikacemi a popis a komentář průběhu vyšetření
v oblasti motoriky v PPP, výstupy pro IVP a PLPP
o
prostor na konkrétní dotazy účastníků z praxe
o
shrnutí, evaluace
Účastník si osvojí definice, základní pojmy o motorice a zvláště vizuomotorice.
Účastník se dozví o:
důležitosti kooperace obou mozkových hemisfér
sadě křížových cvičení a jejich benefitech pro mozkové hemisféry
jak u předškoláků od 3-7 let systematicky postupovat při osvojování os v
prostoru
Účastník si vyzkouší:
praktické ukázky cvičení a her vhodných pro rozvoj vizuomotoriky a
prostorové orientace u předškoláků
metodickou sadu cvičení pro systematický rozvoj vizuomotoriky, prostorové
orientace rozvoj a tělesného schématu
další aktivity a nápady pro rozvoj hrubé a jemné motoriky
hudebně-pohybové aktivity pro rozvoj koordinace
Účastník získá podklady pro systematický rozvoj v oblasti vizuomotoriky a
prostorového vnímání u předškoláků, případně raných školáků.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

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
0210101 Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku II.
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

