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. 0309191 Psaní v 1. třídě - Od čáry k psacímu písmu, která je
doporučena pro učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga.

03 1. stupeň ZŠ
0309191

Psaní v 1. třídě - Od čáry k psacímu písmu

Doporučeno pro:

učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga

Termín konání:

5.června 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě
psaním souvisí.
Podrobný obsah:
časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky,
psací písmo);
0, 5 h
Společně projdeme časový plán psaní, který je ověřený a zpracovaný
učebnic, zaměříme se na uzlové body čas. plánu.
vzdělávací cíle psaní podle RVP
0, 5 h
Prostudujeme, co říká o výuce psaní v 1. období RVP a cíle
rozfázujeme do 1. – 3. třídy.

a všemu, co s
hůlkové písmo,
na míru sadě

psaní

aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi
1,5 h
Ukážeme si mnohé aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k
rameni. Vyzkoušíme si, jak využít PET lahev, proužky krep. papíru, houbičky a
modelínu. Zmapujeme problémy, které se mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s
psaním vyskytnout, jak je eliminovat. Předáme zkušenosti ohledně psacích pomůcek.
posloupnost GF prvků a metodický postup GF výcviku
1,5 h
Důkladně prostudujeme všechny grafomotorické prvky a jejich uspořádání do
čtyř skupin. Seznámíme se s možným metodickým postupem při grafomotorickém výcviku.
vhodné pomůcky, ukázky GF pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty
- spojení s říkadly
1,5 h
- Předvedeme a v praxi si vyzkoušíme nové GF listy, na kterých budeme
demonstrovat různé aktivity, využití různých materiálů a propojení psaní s říkadly,
s pohybem ve prospěch rytmizace, plynulosti a uvolnění.
metodický postup při nácviku psaní – spojité psací písmo, psací potřeby, písanky;
1,5 h
Projdeme si nové písanky, budeme hledat odpověď na otázku: Čím psát?
Vyzkoušíme si postup nácviku psaní od jednotlivých písmen, přes psaní slov,
vět, opis a přepis.
portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky
1 h
Prohlédneme s vyplněné písanky a práce žáků, upozorníme na podstatné prvky,
na možnosti hodnocení psaní.
Předáme si vlastní zkušenosti.
se seznámí s časově tematickým plánem psaní na celý školní rok
porozumí vzdělávacím cílům psaní dle RVP na 1. období, které rozpracujeme
do dílčích cílů pro 1. ročník
si vyzkouší v praxi různé aktivity na uvolnění ruky
prodiskutují problémy počátečního výcviku psaní a budou hledat možnosti
jejich řešení
prohloubí si znalosti o správné posloupnosti GF prvků
vyzkouší si v praxi metodický postup při výuce grafomotoriky i při dalších
etapách výuky psaní
získají informace o různých možnostech hodnocení a sebehodnocení psaní
prohlédnou si mnoho ukázek i nahrávek přímo z výuky a předají si vlastní
příklady dobré praxe
Akreditace:

MSMT- 25818/2018-2-686

Účastnický poplatek:

1400 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
0309191 Psaní v 1. třídě - Od čáry k psacímu písmu
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 "03 1. stupeň ZŠ"
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

