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. 0230191 Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku , která je
doporučena pro učitele MŠ .

02 Předškolní vzdělávání
0230191

Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

28.února 2019 od 08:00

Rozsah:

6 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:

Podrobný přehled témat semináře: • Motorika, definice,základní pojmy • Motorika z
pohledu vývojové psychologie • Úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního
věku • Vyvození správného úchopu, typy nesprávných úchopů • Podklady pro depistáž
nezralosti v oblasti motoriky u předškoláků • Praktické ukázky cvičení a her
vhodných pro předškoláky • Lateralita, definice, základní pojmy • Problematika
leváctví Podklady, které získají účastníci: • Pracovní listy pro děti, rodiče •
Přehled základních pojmů a klíčových výrazů • Přehled doporučené literatury s
praktickými ukázkami nejnovějších publikací • „Rozcvička“ pro rozcvičení horních
končetin • Prac.list : Průpravná cvičení a hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky •
Prac.list: Činnosti rozvíjející psychomotorické dovednosti • Prac.list: Činnosti a
hry rozvíjející prostorovou orientaci • 51 způsobů pochval
Účastníci semináře získají informace z oblasti teorie, klíčových pojmů, ukázky
fotodokumentace typů nesprávných úchopů, postup, jak vyvodit správný úchop, hry a
cvičení pro rozvoj grafomotoriky. Navíc si odnesou nápady a materiály v podobě
pracovních listů, ...

Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

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
0230191 Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku
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

