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POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0505301 English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v
angličtině?, která je doporučena pro učitele 1. a 2. st. ZŠ, vstupní úroveň min. B2.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0505301

English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině?

Doporučeno pro:

učitele 1. a 2. st. ZŠ, vstupní úroveň min. B2

Termín konání:

19.října 2020 od 08:30

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

on-line forma

Spojení:
Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Kurz se zabývá problematikou seznamování, upevňování a používání slovní zásoby. V
kurzu vám představíme aktivity k procvičování a rychlému vybavování slovíček,
zapamatování si "nezapamatovatelných slov", rychlé zvládnutí velkého množství
slovní zásoby. Dotkneme se problematiky žákovských slovníčků (včetně otázky
transkripce), budeme pracovat s učením v souvislostech, představíme si
bezpřekladové techniky a příklady vizualizace slovní zásoby
Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté
náměty k využití v praxi ve školách.
Široká škála materiálů napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat
okruhy slovní zásoby, potřebné izolované výrazy, vysvětlíme si důležitost tzv.
"chunks" a učení v souvislostech. Naučíme se pracovat s "nezapamatovatelným
slovíčkem" i způsob, jak efektivně zvládnout velké množství slovní zásoby za
relativně krátkou dobu.
Přehled témat výuky a časová dotace:
1.
How to present new vocabulary (90min)
Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup bottom up, jak se vyhnout
překladu (Definitions games)
2.
Practising vocabulary (90min)
Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené výrazy a tak si zautomatizovat
použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, live bingo,
running games, magic circles, anagrams, crosswords, wordsearches, Snap! etc.)
3.
Vocabulary props (90min)
Seznámíme se s efektivními pomůckami, které žákům pomáhají pochopit a procvičit si
slovní zásobu (listening dominoes, bingo, double bingo, happy family, concentration
game, Fat Man, word fan, mind maps, Venn diagrams etc.).
4.
Dictionary work (45min)
Zaměříme se na problematiku slovníčků, naučíme se triky, jak pracovat se slovníky
tak, aby to podporovalo nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu,
rytmu, a také zážitku dětí (Fly Swat game!, Ring me up, Zlatá padesátka, hry s
kartami)
5.
Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků (45min)
Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na
základě vlastní praxe.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikami, které pomáhají žákům osvojovat si
slovní zásobu, její upevňování a používání v souvislostech. Smysluplné procvičování
poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a přispívá k sebevědomému řečovému
i písemnému projevu.
Učitelé se naučí připravovat hry a pracovní listy "na míru" svým žákům, vyzkouší si
důležitost provázání učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i
pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny
učební styly svých žáků.
Webinář proběhne prostřednictvím aplikace MS Teams v časových intervalech:
I. blok 8:30 – 10:00
II. blok 10:30 – 12:00
III. blok 13:00 – 14:30
IV. blok 15:00 – 16:30

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

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
0505301 English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou
v angličtině?
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

