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Pozvánka na seminář

Jak vyzrát na knihu
Datum a čas konání: Čtvrtek 23. února 2016, 8:00 - 15:00
Místo konání: Základní škola a Gymnázium Vodňany, Alešova 50, 389 01 Vodňany
Ur čeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům
volného času a knihovníkům
Cílem semináře je představit ú častníkům aktivity ur čené pro rozvoj čtenářské gramotnosti
u žáků MŠ a ZŠ. Účastníci semináře získávají přehled didaktických a metodických
postupů, kterými lze žáky motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti. V průb ěhu
semináře jim budou nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem aktivizujících
metod práce, získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky
motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti. Všechny nabídnuté postupy a
metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) u čitel ů i žák ů.
Program vede lektorka a spisovatelka MgA. Klára Smolíková (www.klarasmolikova.cz).
Worshopy také provází lektor a spisovatel J.W. Procházka (www.jwp-prochazka.cz)
Program:
8:00 - 11:30

Čtyři 90 minutové bloky workshopů budou, které budou probíhat
paralelně. (Počet náslechových míst je omezen, proto Vás žádáme o
upřesnění, kterých worshopů se zúčastníte.)

11:30 - 12:00

oběd (zajištěn pro všechny účastníky)

12:00 - 15:00

Samotný seminář "Jak vyzrát na knihu" , který se bude v ěnovat
čtenářství, čtenářské gramotnosti, aktivizačním metodám, knize jako
médiu, reflektovat dopolední dílny a usazovat je do širších souvislostí
vzdělávání (účast na semináři není podmín ěna ú častí na dopoledních
workshopech)

Seminář je bezplatný.
Bližší informace k programu a přihlášení Barbora Křížková Louženská
barbora.louzenska@seznam.cz, tel. 728736245
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Workshopy - ukázkové hodiny pro ne čtenáře a před čtená ře
8:00 - 9:40 Nechytej mě za slovo! Hrátky s čerticí Dorkou - d ěti se spolu s čerticí Dorkou
ze stejnojmenné knížky pustí do chytání slov a výrazů, které používáme v přeneseném
významu. Společn ě budou zkoušet chodit do houslí, nenechají si ulet ět v čely, budou
malovat čerta na zeď a ráno vyskočí z postele jako rybi čka. Jazykové hrátky zpestří hra s
rekvizitami a vyplňování pracovních listů.
9:50 - 11:00 Řemesla a Medvídek Lup a jeho kamarádi: Od kutila po řemeslníka - jezevec
z komiksové knihy Medvídek Lup zavede d ěti do své dílny a d ěti se u čí poznávat nástroje.
Odtud je jen kousek k výprav ě za opravdovými řemeslníky - kovářem, pekařem, řezníkem
či provazníkem. S knihou Řemesla je poznávání řemesel hra čka! Pomohou nám nejen
pracovní listy, ale též podle knihy vyrobené dřev ěné hrací kostky.
Workshopy - ukázkové hodiny vhodné pro roze čítající se čtená ře a osamostat ňující
se čtenáře
8:00 - 9:40 Bublifuk: Jak se dělají komiksy? – nová komiksová revue Bublifuk
představuje deset původních komiksů. V hravém workshopu si holky a kluci vyzkouší, kdo
je kdo v komiksové redakci, jakými způsoby komiks vzniká a co se může pokazit, když se
jim do všeho plete zvědavý myšák Chlup.
10:00 - 11:30Tajná dvojka A+B Naučme se pátrat, číst mezi řádky a symboly, cvi čme si
logiku!- Detektivní workshop prověří, zda žáci dokáží číst mezi řádky, dekódovat obrazová
sdělení a přečtou stopy k odhalení zlo činu. Ú častníci se hravou formou dozv ědí, že k
vypátrání pachatelů jsou potřeba i jiné dovednosti než rychlé nohy či přesná muška.
Budou si lámat hlavu nad šiframi a různými úkoly, proniknou i do života v druhohorách.
Sami si zkusí detektivní zápletku vymyslet - aneb následuje záv ěre čný a osv ěd čený
literární workshop budoucích spisovatelů detektivek!
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