Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH
A VIZUOMOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ
vzdělávací akce č. 9018
akreditace MŠMT č. j. MSMT-14995/2018-1-532
URČENO:

Pedagogům MŠ a 1. ročníků ZŠ, speciálním pedagogům

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Bínová

TERMÍN:

pondělí 15. října 2018

ČAS:

8.30 – 15.00 h (prezence a přístup do učebny od 8 h)

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Centrum celoživotního vzdělávání - budova UH3,
Studentské náměstí 1531 (areál bývalých kasáren, poblíž Kauflandu);
parkování před budovou UH3

OBSAH:
Prakticky vedený seminář je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné
motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností
a odstranění obtíží spojených se psaním.
Seminář poskytne účastníkům konkrétní metodické postupy v oblasti grafomotorické
a vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou
výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.
Prezentovány budou jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických
a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd
a 1. tříd ZŠ.
Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí.
Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, budou jim prakticky
ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.
1. Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů
2. Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky
3. Vizuomotorika - koordinace oko-ruka
4. Ambidextrie
5. Lateralita – souhlasná, zkřížená
6. Otázka leváků
7. Prezentace vývojového hlediska vzhledem k nácviku jednotlivých grafomotorických prvků
8. Cvičení vizuomotorické koordinace
9. Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování
10. Odstraňování grafomotorických obtíží
11. Prezentace metodických materiálů, pomůcek vhodných pro edukaci v oblasti rozvoje
grafomotorických a vizuomorických schopností a dovedností
CENA:

1 050 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

5. 10. 2018 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

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

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

