Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ZÁKLADY MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
A JEJÍ ROZVOJ U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ (16 HODIN)
vzdělávací akce č. 10718
akreditace MŠMT č. j. MSMT-1262/2017-1-133
Šablony pro ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, Matematická gramotnost.
URČENO:

Pedagogům 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům

LEKTORKA:

PaedDr. Iva Tomášková

TERMÍN:

1. část: pátek 9. listopadu 2018
2. část: pátek 16. listopadu 2018

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence od 8.30 h)
celkem 16 vyučovacích hodin

MÍSTO:

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

OBSAH:
Matematické činnosti na 1. stupni základní školy
Objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických
schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol,
příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání
Účastníci se seznámí s rozvojem předmatematické gramotnosti v mateřské škole s návazností
rozvoje matematické gramotnosti na základní škole jako s prostředkem k dalšímu
sebevzdělávání.
V praktických částech kurzu se seznámíme s didaktickými hrami pro rozvoj představy o čísle,
číselné řady, početními operacemi a vytvoříme si zásobník her a činností v matematice na
1. stupni ZŠ.
Podrobný obsah na 2. straně pozvánky.
CENA:

2 800 Kč / cyklus; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

31. 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

OBSAH:
Úvod, seznámení, organizační záležitosti
• Matematická gramotnost obecně
• Rozvoj matematických schopností v předškolním věku – předmatematické činnosti,
důležitost předškolního vzdělávání ve vztahu k matematické gramotnosti, rozvoj
myšlenkových operací, třídění, uspořádání, řazení, porovnávání, řeči, komunikace,
rozvoje orientace v prostoru, manipulace s předměty
• Rozvoj pozornosti vzhledem k matematickým činnostem
• Práce s číslem, představa o množství
• Metody vzdělávání – prožitek, vzor, hra, pohyb, manipulace, experiment, myšlenkové
operace
• Učební styly, rozvoj a význam smyslů při učení, využití sluchu, zraku a pohybu při učení
• Slovní úloha, porozumění, zápis, rozvoj komunikace, vyjadřovacích schopností
• Matematické hry – didaktické hry v matematice, význam a využití didaktických her
v matematice
• Hry usnadňující nácvik numerace,
• Rozklad čísla, číselná řada, číselná osa - praktické činnosti
• Zásobník her a pomůcek
• Hry na procvičování početních operací – sčítání, odčítání, násobení, dělení - praktické
činnosti
• Zásobník matematických her, činností, pomůcek a pracovních listů
• Hry na rozvoj logického a kombinačního myšlení – magické čtverce, tangramy, hádanky
• Konkrétní ukázky her a činností, praktické činnosti
• Zásobník her a pracovních listů
• Hry pro rozvoj prostorové představivosti – skládanky, origami, geometrie, čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník – výpočty v geometrii - praktické činnosti
• Zásobník her a činnosti v geometrii
• Ostatní hry, hádanky v matematice
• Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj matematické
gramotnosti
Závěr, diskuse, hodnocení
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