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POZVÁNKA
ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
vzdělávací akce č. 11018
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715
Šablony pro MŠ - Matematická pregramotnost –16 hodin
URČENO:

Učitelkám MŠ
Učitelům 1. – 2. ročníků 1. stupně ZŠ

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Bínová

1. ČÁST:

pondělí 12. listopadu 2018
8.30 – 16.30 h; 10 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd
(prezence a přístup do učebny od 8 h)

2. ČÁST:

sobota 1. prosince 2018
8.30 – 13.30 h; 6 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9
Popis: nad Kongresovým centrem do kopce směrem k bývalému Domu umění, budova gymnázia
je pod lyžařským svahem. Pěší chůzí od vlakového a autobusového nádraží 15 minut chůze.
Parkování doporučujeme na Parkovišti Univerzitní park, GPS 49.2209719N, 17.6590108E.
OBSAH:
Praktický seminář se zaměří na metodiku rozvoje předčíselných a číselných představ
a početních dovedností a na rozvoj prostorové orientace v předškolním vzdělávání, které
jsou posléze předpokladem ke zvládání učiva matematiky v ZŠ a k vytváření kladného vztahu k
matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním
základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností.
•
•
•

Základní pojmy dané problematiky.
Metodické postupy, s důrazem na vývojové hledisko jednotlivých percepčněmotorických funkcí.
Možnosti praktického rozvoje a zvládnutí, edukační postupy za použití
dostupných metodických materiálů a pomůcek.

1. Rozvoj a práce s barvami, poznávání základních geometrických tvarů;
2. Zrakové vnímání; nácvik zrakového rozlišování
3. Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru – pravolevá orientace (vyjasnění
pojmů; metodika nácviku v oblasti pravolevé orientace; problematika souhlasné a nesouhlasné
laterality; pojem ambidextrie – otázka včasné diagnostiky);
4. Vnímání času – časová posloupnost, souvislost dějů; rozvoj posloupnosti – řady, pochopení
a práce s pojmy – první, poslední, hned druhý…;
5. Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině - tvoření a porovnávání množin
s názorem, rozvoj pojmů – větší, menší, stejně velká;
6. Třídění - uvědomování si společných charakteristik předmětů
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7. Názorná představa o čísle, početní úkony;
8. Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami – práce s názorem.
S SEBOU:

pastelky, fixy

CENA:

3 000 Kč/celý kurz, v ceně pracovní materiály; oběd není v ceně;
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

1. 11. 2018

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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