Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
UMÍTE TO S POHÁDKOU?
(ZAČÍNÁME S ANGLIČTINOU)
vzdělávací akce č. 4719
akreditace MŠMT č. j. MSMT-33184/2018-1-926
URČENO:

učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Znalost angličtiny není podmínkou účasti v kurzu!

LEKTORKA: Mgr. Sylvie Doláková – učitelka a lektorka AJ, zabývá se metodikou výuky AJ
TERMÍN: úterý 28. května 2019
ČAS:

12.30 – 17.00 h
prezence a přístup do učebny od 12 h

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a JŠ s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9 ; parkování doporučujeme na parkovišti Univerzitní park – ul. Březnická

OBSAH:
Umíte to s pohádkou?
Samozřejmě, každý učitel přece využívá texty a obsah pohádek k rozvoji řeči, poslechu a literárního povědomí. Ale dokážete pohádkový prvek využít i v dalších oblastech dětského poznávání?
Kurz představí soubor aktivit na základě pohádek O domečku v lese a O červené Karkulce.
Každá z těchto pohádek poskytuje ucelený komplex pro práci ve všech předmětech po dobu
dvou až čtyř týdnů, za maximálního využití metody CLIL. Každá z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích (angličtina i čeština), zároveň také v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově – prostřednictvím obou jazyků. Účastníci se naučí pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba,
stavba textu), matematické operace více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení, a to v češtině i angličtině, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky,
vše na základě textu pohádky.
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4. – 5. třídu ZŠ.
•
•
•
•
•
•

Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy;
Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy;
Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry;
Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky;
Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry;
Závěr, shrnutí, čas na dotazy.

CENA:

840 Kč; v ceně zahrnuty pracovní listy; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

17. 5. 2019 (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

