Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
EXKURZE DO MODERNÍ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
(ČTENÁŘSKÉ HRÁTKY PRO ROZVOJ ČETBY)
vzdělávací akce č. 11618
akreditováno MŠMT č. j. MSMT-22805/2017-1-915
URČENO:

Učitelům 1. a 2. stupně ZŠ

OBSAH:
Čtenářské hrátky pro rozvoj četby a jejich využití v hodinách LV i ve čtenářských
dílnách
Kromě nabídky obecných metod napomáhajících správnému čtení a pochopení obsahu literární
ukázky si vyzkoušíme kreativní interpretační úkoly vztahující se ke konkrétním ukázkám
prozaických i básnických textů.
Přehled témat výuky:
• podpora čtenářství motivačními náměty;
•

procvičování základních poznávacích procesů (vnímání, pozornost atd.);

•

zábavné čtení - metody pro uvědomělé čtení;

•

náměty pro slovní kreativitu a estetickou tvorbu;

Ukázky z děl L. Středy, I. Březinové, J. Cimického, V. Fischerové, L. Procházkové, M. Kratochvíla,
V. Steklače, J. Lady, A. Ježkové, P. Nikla, E. Horelové aj.
Cílem semináře je informovat o kvalitní literatuře pro děti a mládež podpořené mnoha literárními
cenami. Kromě motivačních aktivit se seznamem knižních titulů, jež provokují k četbě, lektorka
nabídne rozmanité spektrum námětů pro netradiční interpretaci literárních ukázek. Pomocí úkolů
se stane LV zajímavější a oblíbenější, a ještě se žáci naučí mimo jiné:
• uvědomit si vlastní pocity z četby;
• reagovat na problémové otázky;
• zlepšovat komunikativní dovednosti;
• rozlišovat pozitivní i negativní přístupy v sociální interakci;
• pracovat na etickém kodexu apod.
LEKTORKA:

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. – lektorka se specializací
na didaktiku literární výchovy a na literaturu pro děti a mládež

TERMÍN:

úterý 20. listopadu 2018

ČAS:

13.00 – 16.30 h (prezence od 12.30 h) - 4 vyučovací hodiny

MÍSTO:

Kroměříž, Krajská PPP, pracoviště Kroměříž, Jánská 197

CENA:

620 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

9. 11. 2018 (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

