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. 0401491 Čtenářské hrátky pro rozvoj četby, která je doporučena
pro učitele 1. stupně a učitele ČJL na 2.st.ZŠ .

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0401491

Čtenářské hrátky pro rozvoj četby

Doporučeno pro:

učitele 1. stupně a učitele ČJL na 2.st.ZŠ

Termín konání:

23.října 2018 od 09:00

Rozsah:

8 hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Čtenářské hrátky pro rozvoj četby a jejich využití v hodinách LV i ve čtenářských
dílnách
Kromě nabídky obecných metod napomáhajících správnému čtení a pochopení obsahu
literární ukázky si učitelé vyzkoušejí kreativní interpretační úkoly vztahující se
ke konkrétním ukázkám prozaických i básnických textů.
Přehled témat výuky:
podpora čtenářství motivačními náměty;
procvičování základních poznávacích procesů (vnímání, pozornost atd.);
zábavné čtení - metody pro uvědomělé čtení;
náměty pro slovní kreativitu a estetickou tvorbu;
rozvoj slovní zásoby; frazeologismy;
metody kritického myšlení (např. pětilístek, komentované čtení aj.);
ovlivňování hodnotové orientace žáků a jejich životních postojů;
hra s tituly – vytvoření souboru knih pro děti a mládež; ukázky z děl L. Středy,
I. Březinové, J. Cimického, V. Fischerové, L. Procházkové, M. Kratochvíla, V.
Steklače, J. Lady

Cílem semináře je nejen zaujmout žáky v literární výchově vhodnými motivačními
aktivitami, které zlepšují techniku čtení a současně vyvolávají potřebu čtení, ale
současně nabídnout rozmanité spektrum námětů pro netradiční interpretaci
literárních ukázek. Pomocí úkolů se stane LV zajímavější a oblíbenější, a ještě se
žáci naučí mimo jiné:
pochopit vlastní pocity z četby;
reagovat na problémové otázky;
zlepšovat komunikativní dovednosti;
poznávat citové a volní stránky vlastní osobnosti;
rozlišovat pozitivní i negativní přístupy v sociální interakci;
pracovat na etickém kodexu apod.
Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

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
0401491 Čtenářské hrátky pro rozvoj četby
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 "04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)"
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

