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. 0502191 S pohádkou to dokážu, která je doporučena pro učitele
MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele ŠD a pedagogy volného času.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0502191

S pohádkou to dokážu

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele ŠD a pedagogy volného času

Termín konání:

22.března 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. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny dětí ve věku 4 - 15 let

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Charakteristika:
V novém kurzu se představí soubor aktivit na základě pohádek Na dvorečku na dvorku
a O třech prasátkách.
Každá z těchto pohádek nabízí rozsáhlou sadu aktivit pro výuku všech vzdělávacích
oblastí - v jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební
výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v
obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí
práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní
zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení
i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a
her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky,
vše na základě textu pohádky.
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ.
Časové rozvržení:
Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 90 min
Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 75 min
Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 75 min
Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 60 min
Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry 60 min
Závěr, shrnutí a diskuze
Učitelé se seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního
využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových
oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé
aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak
lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním
nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou,
plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v
matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.

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
0502191 S pohádkou to dokážu
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 "05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)"
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

