Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ENGLISH VOCABULARY –
- JAK SI PORADIT SE SLOVNÍ ZÁSOBOU V ANGLIČTINĚ?
vzdělávací akce č. 11919
akce je v akreditačním řízení MŠMT
URČENO:

pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům
volného času DDM, SVČ a dalším zájemcům

LEKTORKA: Mgr. Sylvie Doláková – učitelka a lektorka AJ, zabývá se metodikou výuky AJ
TERMÍN: středa 11. prosince 2019
ČAS:

9.00 -15.30 h (8 vyučovacích hodin)
prezence a přístup do učebny od 8.30 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:
Praktická dílna. Nabídneme řadu materiálů, které napomohou k vysvětlování, procvičování
a recyklaci okruhů slovní zásoby, potřebných izolovaných výrazů, vysvětlíme si důležitost
tzv.“chunks“ a učení v souvislostech. Naučíme se pracovat s „nezapamatovatelným slovíčkem“
i způsob, jak efektivně zvládnout velké množství slovní zásoby za relativně krátkou dobu.
1. How to present new vocabulary
Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“, jak se vyhnout překladu (Definitions
games).
2. Practising vocabulary
Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené výrazy a tak si zautomatizovat použití cizího
jazyka v adekvátních situacích (running dictation, live bingo, running games, magic circles,
anagrams, crosswords, wordsearches, Snap! etc.).
3. Vocabulary props
Seznámíme se s efektivními pomůckami, které žákům pomáhají pochopit a procvičit si slovní
zásobu (listening dominoes, bingo, double bingo, happy family, concentration game, Fat Man,
word fan, mind maps, Venn diagrams etc.).
4. Dictionary work
Zaměříme se na problematiku slovníčků, naučíme se triky, jak pracovat se slovníky tak, aby to
podporovalo nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí
(Fly Swat game!, Ring me up, Zlatá padesátka, hry s kartami).
5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků
Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní
praxe.
CENA:

1 500 Kč; v ceně zahrnuty pracovní listy; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:
2. 12. 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

