Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ENGLISH PRONUNCIATION
ANEB VÝSLOVNOST JE TŘEBA PĚSTOVAT
vzdělávací akce č. 2520; akreditace MŠMT č. j. MSMT-26067/2018-1-760
Šablony – Cizí jazyk, 8h
URČENO:

vyučujícím angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ, vychovatelům ŠD
a dalším zájemcům

LEKTORKA: Mgr. Sylvie Doláková – učitelka a lektorka AJ, zabývá se metodikou výuky AJ
TERMÍN:

čtvrtek 27. srpna 2020

ČAS:

9 -15 h (prezence a přístup do učebny od 8.30); 8 vyučovacích hodin;
přestávka na oběd

MÍSTO:

Uherské Hradiště, PPP, Františkánská ul. 1256;
parkování doporučujeme u nádraží ČD nebo v areálu bývalých kasáren

OBSAH:

Praktická dílna.
Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen
pro žáky, ale i pro učitele.
Cvičení, zaměřená na výslovnost, obvykle nepatří k těm populárním. V kurzu si ukážeme, že i tato část
výuky může být zábavná a jak lze zakomponovat procvičení výslovnosti do každé lekce.
Projdeme si seznam chybně vyslovovaných slov v angličtině.
Naučíme se připravovat zábavné hry a pracovní listy, které žákům umožní procvičit typické jevy správné
výslovnosti (sluchové hry, zvukové labyrinty, obrázkové symboly, manipulace s kartičkami, výslovnostní
rozcvička, hry v prostoru i ve skupinách, nácvik rytmu a intonace s říkankami, zábavné rýmování apod.).
Budeme se zabývat otázkou používání fonetické transkripce a jak ji dětem přiblížit způsobem adekvátním
jejich schopnostem (bez nutnosti znalosti čtení a psaní).
-

Test správné výslovnosti;

-

Identifikace jednotlivých zvuků a techniky vedoucí k jejich zvládnutí;

-

Výslovnostní rozcvička, running dictation, domina, pronunciation bingo;

-

Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu;

-

Sounds of the jungle, pronunciation basket, dice, listening dictation;

-

Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu;

-

Sentence stress game, „lov slov“, spinner game;

-

Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí;

-

Fabulous phonicolours, Crazy pictures, fly swatter games;

-

Diskuze, výměna zkušeností.

CENA:

1 400 Kč; v ceně zahrnuty pracovní listy; nejsme plátci DPH

S SEBOU:

nůžky a pastelky

UZÁVĚRKA:

30. 6. 2020 (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

