Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
WEBINÁŘ

ANGLICKÁ GRAMATIKA - EFEKTIVNÍ METODY
PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ
vzdělávací akce č. 6921
akreditace MŠMT č. j. MSMT-26067/2018-1-760
Šablony – Cizí jazyk, 8 h
URČENO:

vyučujícím angličtiny na 1. stupni ZŠ

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

1. část: pátek 26. listopadu 2021, čas 12.00 – 15.30 h
2. část: pondělí 6. prosince 2021, čas 12.00 -15.30 h
celkem 8 vyučovacích hodin

OBSAH:
Praktická dílna.
Představíme si aktivity k procvičování gramatických jevů. Ukážeme si, jak naučit děti pochopit
gramatická pravidla, jak si je procvičit a zapamatovat, což jim poskytuje jistotu projevu v jazyce
a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky. Široká škála materiálů napomůže
vysvětlení, procvičování a recyklování nabytých znalostí, poskytuje přehledné a srozumitelné
členění gramatických pravidel. Naučíme se připravovat si vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme
si důležitost vizualizace gramatiky a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro učební styly
svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“.
Praktické vyzkoušení nabízených metod zaručí, že si z kurzu odnesete náměty k využití v praxi.
How to present new grammar
Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“;
Practising grammar structures
Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího
jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic
circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.);
Grammar props
Seznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si
jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan,
crazy stairs etc.);
Moving grammar – how to keep, organize and remember new things
Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které
podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí
(Puff!, Ring, ring! Irregular disco, liar etc)
PŘIPRAVTE SI:

nůžky a pastelky

CENA:

1 300 Kč; v ceně pracovní listy – zašleme e-mailem; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

23. 11. 2021

Před webinářem obdržíte e-mail s návodem k přihlášení na webinář v aplikaci Zoom.
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

