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. 1103491 Dětská jóga s angličtinou, která je doporučena pro
učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ.

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
1103491

Dětská jóga s angličtinou

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ

Termín konání:

12.března 2019 od 09:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Bc. Tereza Dědková, zakladatelka Little Bubbles - dětská jóga s angličtinou

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Líbí se Vám spojení dětské jógy s angličtinou? Hledáte pro své lekce dětské jógy
nebo hodiny angličtiny inspiraci? Tento seminář je zaměřen na získání dalších
podnětů k vedení dětí ke zdravému pohybu a učení se cizího jazyka formou hry,
příběhů a vlastních prožitků.
Úvod do cvičení dětské jógy - teorie, praktické ukázky
- zařazení dětské jógy do pohybové výchovy dětí předškolního a mladšího školního
věku
- pozitivní aspekty dětské jógy pro všestranný vývoj dětí (koordinace, stabilita,
jemná a hrubá
motorika, držení těla, procvičování podélné klenby nožní atd.)
- specifika a zásady cvičení dětské jógy (nesoutěživost, pozitivní motivace,
spolupráce, vyzdvihování
kvality nad kvantitou, respektování samy sebe i druhých)
Výuka angličtiny pro děti předškolního a mladšího školního -teorie, praktické
ukázky
- cíle výuky cizího jazyka pro děti (pozitivní motivace, hra, zábava, použitelnost
v reálném životě)
- metody výuky cizího jazyka pro děti (speaking, listening, vocabulary,
understanding)
- přehled slovní zásoby pro účely dětské jógy s angličtinou
Význam spojení dětské jógy a učení se cizímu jazyku - teorie, praktické ukázky)
- důležitost motivace ke cvičení a zdravému pohybu
- schéma lekce
- osobní rozvoj dítěte pomocí dětské jógy
- efektivita výuky angličtiny pomocí pohybu
Praktické ukázky z lekcí dětské jógy s angličtinou
- ukázka lekce (účastníci se stávají dětmi)
- video ukázky z lekcí, diskuze
Cílem je ukázat účastníkům efektivitu spojení dětské jógy s angličtinou z hlediska
jak zdravého
a spontánního pohybu, tak učení se angličtiny hrou, příběhem a prožitkem. Účastníci
tak
získají inspiraci, jak zapojit dětskou jógu do hodin angličtiny nebo angličtinu do
lekcí dětské
jógy.

Akreditace:

MSMT-6718/2018-2-230

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Pohodlné oblečení a obuv na přezutí.

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
1103491 Dětská jóga s angličtinou
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 "11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)"
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

