Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
JÓGA PRO DĚTI
vzdělávací akce č. 12218
akreditace MŠMT č.j. MSMT-16461/2016-2-514
URČENO:

Učitelkám MŠ, učitelům ZŠ, vychovatelkám ŠD, pedagogům
volného času a dalším zájemcům

LEKTORKA: PaedDr. Taťána Váverková – speciální pedagožka a cvičitelka
jógy
OBSAH:
V praktickém kurzu se seznámíme se základy jógy a s možnostmi využití
u dětí předškolního věku až po děti staršího školního věku.
Jóga pro děti není jen soubor cviků, které je nutné precizně zacvičit, ale především pocity
štěstí a radosti, jež při cvičení prožíváme.
Prostřednictvím praktických cvičení si vysvětlíme cviky na správné držení těla, jak předcházet civilizačním
chorobám a jak snížit stresové napětí prostřednictvím správného dýchání a relaxace.
1. část:

Úvod – význam jógy
Rozdíl mezi jógou pro dospělé a jógou pro děti
Podmínky cvičení
Plánování hodiny jógy (literatura, CD, pomůcky)
Motivace
Skladba hodiny: Zahřátí. Sestavy – s básničkou, písničkou, příběhem, pohádkou.
Rovnovážné pozice. Jóga prstů, chodidel a oční cviky. Dechová cvičení. Relaxace.

2. část:

Ukázky lekcí: pro předškolní věk, pro mladší školní věk, pro starší školní věk

TERMÍNY:

1. část: úterý 4. prosince 2018
2. část: úterý 11. prosince 2018

ČAS:

13 - 17 h (prezence od 12.30 h); celkem 8 hodin

MÍSTO:

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

CENA:

1 100 Kč / celý kurz; v ceně metodický materiál; nejsme plátci DPH

S SEBOU VEZMĚTE: karimatku, pohodlné sportovní oblečení, cvičky či přezůvky a teplé
ponožky, dvě plyšové hračky, psací potřeby, láhev s pitím
UZÁVĚRKA:

22. 11. 2018 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky);
kapacita počtu účastníků je omezena
Do přihlášky prosím uveďte (v poznámce), jakou máte zkušenost se cvičením jógy („jsem
úplný začátečník“, „cvičím v kurzu jógy pro dospělé“, „cvičím jógu s dětmi v MŠ“ apod.).
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

