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Pozvánka na seminář 

Rozvoj matematické gramotnosti u žáků 1. stupně ZŠ 

26.5.2017, 8:30 - 16:00 

Místo konání: Základní škola a Gymnázium Vodňany, Alešova のど, ぬぱひ どな Vodňany 

 Přijďte si vyzkoušet, co můžete udělat v oblasti matematiky. Seznámíte se se základními principy (ejného metody, nahlédnete do tajů některých prostředí a jistě zbyde i čas na 
diskuzi.  

Metoda prof. (ejného je založena na tvorbě schémat a prostředí, se kterými žák pracuje a ve kterých si dokáže představit matematické souvislosti. Učitel dětem nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je k objevování matematiky ve skutečném světě. Tím jsou děti jednak vedeny k samostatnému myšlení, ale také si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují. Cílem semináře je ukázat konkrétní příklady aktivizujících forem výuky v hodinách matematiky. Seznámit se s efektivními postupy použitelnými přímo v hodinách matematiky a ukázat některé možnosti rozvoje matematické gramotnosti prostřednictvím motivujících přístupů.  
 

Lektorka: Mgr. Ivana ČIHÁKOVÁ 

 učitelka na ZŠ )ng. M. Plesingera - Božinova Neratovice 

 praxe なぬ let v MŠ, なひ let na ZŠ 

 lektorka řady vzdělávacích akcí, včetně několika letních škol 
 zkušenosti s prací s dětmi předškolního i mladšího školního věku 
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Program:  
   ぱ:ぬど -  ぱ:のど       prezence   ぱ:のの – ひ:ねど                         uka zkova  hodina ve に. roc ní ku ZS  など:どど – なに:ぬど        workshop pro z a ky i pedagogy なに:ぬど – なぬ:どど      obe d ゅzajis te n pro vs echny u c astní kyょ なぬ:どど -  なは:どど     samotny  semina r  
 

 Po なは. hodine  bude da n prostor pro dotazy apod. 
 Semina r  vc etne  obc erstvení  je pro Va s zdarma. 
 

 Bliz s í  informace k programu a pr ihla s ení : Barbora Kr í z kova  Louz enska , barbora.louzenska@seznam.cz, tel. ばにぱばぬはにねの 

 Pr edem de kuji za potvrzení  u c asti jmenovite  za Vas i s kolu ゅnejpozde ji do なは. kve tna にどなばょ. Pro vyda ní  Osve dc ení  uveďte, prosí m, titul, jme no a pr í jmení , datum narození , mí sto narození .  
 
 
 
 
 
 


