Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ROZVOJ A STIMULACE PERCEPČNĚ-MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ
A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (18 h)
vzdělávací akce č. 5022
akreditace MŠMT č. j. MSMT-40317/2020-2-980
URČENO:

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ a speciálním pedagogům

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Bínová

TERMÍNY:

1. část: středa 25. května 2022
2. část: středa 1. června 2022

ČAS:

8.30 – 15.45 h

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola, nám. T. G. Masaryka 2734.

Popis: Nad Kongresovým centrem do kopce, budova gymnázia je pod lyžařským svahem. P
Pěší chůzí od vlakového a autobusového nádraží 15 minut.
Parkování doporučujeme na parkovišti na ul. Březnická pod Zimním stadionem nebo u Obchodního domu.

OBSAH:
Prakticky zaměřený kurz.
Představíme si jednotlivé metodické postupy v oblasti vzdělávání (přípravy) předškoláků
v oblasti percepčně – motorických schopností a dovedností. Důraz bude zejména na vývojové
hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Prakticky se seznámíme s jednotlivými
metodickými postupy a hodinami edukací za použití dostupných metodických materiálů
a pomůcek.
I.blok: Grafomotorika a vizuomotorika
V této části se zaměříme na systematický rozvoj grafomotorických dovedností (metodické
vedení) a odstranění možných obtíží.
• Lateralita – souhlasná, zkřížená
• Cvičení vizuomotorické koordinace - metodika
• Vývojové hledisko – vývoj jednotlivých grafomotorických prvků
• Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování
• Odstraňování grafomotorických obtíží
Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami a prezentace metodických materiálů
a pracovních listů.
II. blok: Matematické představy a prostorová orientace
Seznámíme se se základními pojmy v dané problematice a způsobům jejich praktického rozvoje
a zvládnutí – metodické vedení.
•
Poznávání základních geometrických tvarů
•
Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru – pravolevá orientace,
orientace na souhlasné rovině, orientace na protilehlé rovině.
•
Rozvoj posloupnosti – řady, pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned
před, hned za, za a před.
•
Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině - tvoření a
porovnávání množin s názorem, rozvoj pojmů – větší, menší, stejně velká.
•
Názorná představa o čísle
Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami – práce s názorem.
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III. blok: Smyslové vnímání
Zaměříme se na oblast stimulace smyslového vnímání, i jako možné prevence specifických
poruch učení. Náměty na zábavná cvičení a hry na rozvoj percepce – metodické vedení rodičů a
jejich dětí.
•
Zrakové vnímání
•
Rozlišení barev, velikosti, tvaru
•
Rozlišení figury a pozadí
•
Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace
•
Zraková analýza a syntéza
•
Rozvoj zrakové paměti
•
Sluchové vnímání
•
Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace
•
Vnímání a reprodukce rytmu
•
Sluchová analýza a syntéza – fonematický sluch
•
Rozvoj sluchové paměti
CENA:

2 700 Kč; v ceně zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení; nejsme
plátci DPH

UZÁVĚRKA:

19. 5. 2022

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury
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