Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
NA 1. STUPNI ZŠ (16 HODIN)
vzdělávací akce č. 3218
akreditace MŠMT č. j. MSMT-16461/2016-2-514
Šablony - Čtenářská gramotnost – 16 hodin.
URČENO:

pedagogům 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům

LEKTORKA:

PaedDr. Hana Mühlhauserová, lektorka a autorka učebnic

TERMÍN:

1. část: pondělí 23. dubna 2018 (změna původního termínu 12. dubna)
2. část: čtvrtek 3. května 2018

ČAS:

9 – 15 h (prezence 8.30 - 9 h);

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262 –
23. budova průmyslového areálu Svit (vchod vedle restaurace Prašád);
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

celkem 16 vyučovacích hodin

OBSAH:
Šestnáctihodinový cyklus zaměřený na komplexní metodický postup při utváření čtenářské
gramotnosti žáků 1. stupně. Postupně projdeme celou problematiku od porozumění pojmu
čtenářská gramotnost, propojení s požadavky osnov až po ukázky konkrétních metod, aktivit
a činností, které vedou k tomu, aby byl žák čtenářsky gramotný.
Účastníci získají praktické postupy, jak učit žáky učit se z textu a jak tvořivě pracovat s krásnou
literaturou - jak u žáků podporovat čtenářství. Vše vyzkoušíme prakticky na textech přiměřených
věku žáků.
Témata:
A) Čtenářská gramotnost - obsah pojmu, požadavky osnov
B) Metody práce s odborným textem 1. – 3. ročník
C) Metody práce s odborným textem 4. – 5. ročník
D) Jak rozvíjet čtenářství žáků aneb čtenářská dílna jako komplexní a efektivní
prostředek utváření čtenářského společenství třídy
E) Výukové metody vhodné pro práci s krásnou literaturou
Podrobný obsah na 2. a 3. straně pozvánky.
S SEBOU:

1 - 2 oblíbené dětské knihy, které využíváte při práci se svými žáky;
nůžky, pastelky nebo fixy, lepidlo

CENA:

2 400 Kč / celý kurz; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

13. 4. 2018

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

OBSAH:
A) ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Teoretická část:
- pojem čtenářská gramotnost (ČG) - co zvládá žák, který je čtenářsky gramotný;
- jaké jsou požadavky osnov v oblasti ČG.
Praktická část:
- mapování jednotlivých složek ČG;
- sestavení tematického plánu pro budování ČG v souladu s osnovami (s RVP)
pro I. a II. období ZŠ.
Vzdělávací cíl:
Účastníci porozumí pojmu ČG, zmapují jednotlivé složky ČG a sestaví časový plán rozvoje
jednotlivých složek v souladu s RVP.
B) METODY PRÁCE S ODBORNÝM TEXTEM 1. – 3. ROČNÍK
Teoretická část:
Odborný text ve výuce v daném období (jak poznáme vhodný a přiměřený text).
Metody a postupy, kterými žáky učíme pracovat s odborným textem (např. prvoučným):
- čtení s otázkami;
- párové čtení;
- metoda ANO – NE;
- brainstorming (individuální, skupinový);
- obíhající flipy;
- pojmové mapy;
- pětilístky.
Praktická část:
- praktické ukázky a vyzkoušení si uvedených metod „na vlastní kůži“, sdílení zkušeností
a příkladů dobré praxe.
Vzdělávací cíl:
Účastníci se naučí posoudit odborný text z hlediska přiměřenosti a vhodnosti pro žáky daného
časového období. Získají zásobník efektivních metod a postupů vhodných pro práci s odborným
textem. Veškeré aktivity si na semináři vyzkoušejí na vhodných příkladech tak, aby byli
připraveni poznatky aplikovat ve své praxi.
C) METODY PRÁCE S ODBORNÝM TEXTEM 4. – 5. ROČNÍK
Teoretická část:
Odborný text ve výuce - podle čeho poznáme vhodný a přiměřený text, různé typy textů
využitelných ve výuce 4. – 5. ročníku.
Metody, které vedou ke kvalitnímu čtení s porozuměním:
- párové čtení;
- čtení s hádankou, čtení s otázkami;
- I.N.S.E.R.T.;
- studijní čtení.
Postupy, které žáky naučí:
- orientovat se v odborném textu (obsah, rejstřík, téma, odstavec, podtémata);
- vybrat nejdůležitější myšlenky, neznámá slova, klíčová slova z textu;
- sestavit osnovu k textu a využít ji pro převyprávění obsahu nebo k zápisu;
- sestavit a prezentovat jednoduchou aktualitu nebo referát podle osnovy;
- zpracovat zápis, tabulku, myšlenkovou mapu.
Praktická část:
Veškeré teoretické otázky budeme demonstrovat na praktických ukázkách při práci s vhodnými
texty. Účastníci budou sdílet vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe.
Vzdělávací cíl:
Účastníci se naučí posoudit odborný text z hlediska přiměřenosti a vhodnosti pro žáky daného
časového období. Získají zásobník efektivních metod a postupů vhodných pro práci s odborným
textem. Veškeré aktivity si na semináři vyzkoušejí na vhodných příkladech tak, aby byli
připraveni poznatky aplikovat ve své praxi.
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D) ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Teoretická část:
Co to je čtenářská dílna a jak na ni?
Výběr vhodné knížky pro děti.
Praktická část:
Ukázka čtenářské dílny u dětí mladšího školního věku s využitím metod, které vedou žáky
k aktivní práci s textem, podporují čtenářství i tvůrčí psaní.
Vzdělávací cíl:
Účastníci zažijí čtenářskou dílnu v praxi od výběru knihy až po zajímavé aktivity s textem.
Vyzkouší si několik vhodných metod práce s knihou pro děti 1. stupně ZŠ; budou schopni
čtenářské dílny efektivně praktikovat ve své výuce.
E) VÝUKOVÉ METODY VHODNÉ PRO PRÁCI S KRÁSNOU LITERATUROU
Teoretická část:
- osvědčené knihy pro jednotlivé ročníky 1. stupně, výběr knihy;
- metody a strategie vhodné pro práci s knihou.
Praktická část:
- vytvořit seznam vhodné četby pro jednotlivé ročníky 1. stupně.
V praxi si vyzkoušíme metody a strategie vhodné:
a) před čtením knihy - předvídání, o čem kniha bude; kdo je autor knihy;
b) v průběhu četby - pětilístek (o hlavním hrdinovi), podvojný deník (mapování důležitých
myšlenek, kladení otázek); asociace (co mi příběh připomíná, co podobného jsem zažil/a)
a metody dramatické výchovy (ulička pravdy - kladný a záporný hrdina, co bych mu poradil/a,
jak bych řešil/a situaci já; barometr pocitů - mapovat a zaznamenávat svoje emoce při četbě);
c) po četbě - práce se čtenářským deníkem (ukázka záznamů; osnova, co zaznamenávat;
způsoby hodnocení dané knihy).
Na semináři se pracuje s učebnicemi z nakladatelství HANAMI PaedDr. Hany Mühlhauserové, které lze
zakoupit.
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