Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ROZVÍJÍME PŘEDČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (16 HODIN)
vzdělávací akce č. 4518
akreditace MŠMT č. j. MSMT-22805/2017-1-915
Lze hradit z Šablon - Předčtenářská gramotnost – 16 hodin.
URČENO:

pedagogům mateřských škol,
doporučujeme pedagogům 1. ročníků ZŠ

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Bínová

TERMÍNY:
1. část:

sobota 12. května 2018
8.30 – 16.30 h; 10 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd

2. část:

pondělí 21. května 2018
13.30 – 18.00 h; 6 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Krajská pedagogicko-psychologická poradna,
pobočka Uherské Hradiště, Františkánská ul. 1256;
parkování doporučujeme u vlakového nádraží

OBSAH:
Kurz je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské
gramotnosti. Účastníci kurzu se naučí lépe orientovat v oblasti jazykové výchovy, smyslového a
zrakového vnímání. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a tvoří základ
předčtenářské gramotnosti. Úroveň jejich rozvoje ovlivňuje úspěšnost dítěte. Proto je cílem
předškolního vzdělávání jejich každodenní rozvíjení a procvičování.
•
•
•

Podmínky rozvoje dětské řeči – předpoklady zvládnutí dětské řeči.
Sociální podmínky rozvoje řeči, diagnostika úrovně dětského vyjadřování;
Péče o výslovnost, vývoj dětské řeči, rozvoj správné výslovnosti;
Rozvoj souvislého vyjadřování.

Účastníkům poskytne kurz konkrétní metodické postupy v těchto oblastech, jejichž základy jsou
velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy (kompetencemi)
pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.
Podrobný obsah na 2. straně pozvánky.
CENA:

2 400 Kč / celý kurz; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

20. 4. 2018

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

OBSAH:
I. blok
• Předškolní aspekty prvopočátečního čtení a psaní;
• Role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí - v jazykové výchově děti získávají
vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se
poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede předškoláky k přesnému
a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného
a srozumitelného vyjadřování;
• Vývojové podmínky rozvoje řeči. Sociální determinanty řečového vývoje;
• Péče o výslovnost, vývoj dětské řeči, rozvoj správné výslovnosti;
• Metodika rozvoje slovní zásoby, gramatiky a slovního vyjadřování;
• Rozvoj a prohlubování slovní zásoby;
• Osvojování a zdokonalování gramatických spojení v mluveném projevu;
• Rozvoj souvislého vyjadřování v mluvené i psané podobě;
• Časová orientace;
• Řečové roviny: Morfologicko-syntaktická rovina; Foneticko-fonologická rovina;
Pragmatická rovina; Sémantické rovina;
II. blok
• Řečové roviny - pokračování: Morfologicko-syntaktická rovina; Foneticko-fonologická
rovina; Pragmatická rovina; Sémantické rovina;
• Postavení jazykové výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ;
• Poruchy dětské řeči – základní rozdělení, charakteristika;
• Účinná prevence v MŠ - konkrétní metodické postupy při rozvoji jednotlivých percepcí:
rozvoj zrakové percepce – metodika rozvoje; rozvoj sluchové percepce – metodika
rozvoje.
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