Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
METODICKÝ PRŮVODCE PRVNÍ TŘÍDOU
vzdělávací akce č. 7420
akreditace MŠMT č. j. MSMT-1250/2018-1-94
vhodné pro Šablony – čtenářská gramotnost, 8 h
URČENO:

pedagogům 1. stupně ZŠ

LEKTORKA: PaedDr. Hana Mühlhauserová – učitelka, autorka učebnic

TERMÍN:

pondělí 24. srpna 2020

ČAS:

9 – 17.30 h, 10 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha – Vinohrady; MHD - zastávka tramvaje Jana
Masaryka na Francouzské ulici

CENA:

1 990 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

S SEBOU:

pastelky

UZÁVĚRKA:

30. 6. 2020 nebo do zaplnění kapacity

OBSAH:
Během celodenního semináře projdeme časově, tematicky a především metodicky každý
měsíc první třídy od září do června.
Zaměříme se především na český jazyk, prvouku a předvedeme různé způsoby výuky.
Vyzkoušíme si, jak pracovat s novými učebními materiály Nakladatelství Hanami. Získáme
náměty do výuky včetně praktických ukázek hodnocení čtení a psaní. Součástí akce budou
ukázky prací žáků i videa z výuky v 1. třídě.
1) září - říjen v 1. třídě:
specifika 1. třídy - na co se připravit, nejčastější otázky, příprava žáků na čtení předčtenářské období a aktivity k rozvoji jednotlivých percepcí, grafomotorika - praktické
ukázky grafomotorického kurzu, který je součástí prezentovaných učebních materiálů.
2) listopad - prosinec v 1. třídě:
čtení a psaní velkých písmen - osvědčené postupy a aktivity při postupném probírání písmen,
slabik, slov; ukázky, jak postupovat při výuce psaní hůlkovým písmem.
3) leden - únor v 1. třídě:
čtení - přechod na malá písmena: jaké aktivity a texty jsou vhodné pro toto období; psací
písmo - prezentace metodických postupů při psaní a ukázky jednotlivých etap přímo
v písankách.
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4) březen - červen v 1. třídě:
čtení s porozuměním, budování čtenářské gramotnosti, práce s textem - ukázky vhodných textů
a knih pro dané období; diagnostika a hodnocení čtení a psaní - stanovování dílčích cílů,
indikátorů kvality a kritérií hodnocení čtení a psaní - jak poznat, že je žák „v normě“.
Cílem semináře je prohloubení znalostí:
o metodách výuky čtení a psaní,
o možných způsobech a postupech v 1. třídě,
o tematicky integrované výuce,
o způsobech hodnocení žákovských výkonů;
praktické vyzkoušení, jak „učit“ z nových učebnic, stanovovat dílčí cíle a indikátory kvality;
zdokonalení se v dovednostech hodnocení výkonů žáků.
Účastníci se seznámí s množstvím vyzkoušených aktivit do 1. třídy.
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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