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1, GRAFOMOTORIKA S PÍSNÍ 

  ANEB JAK NA TO HRAVĚ A VESELE 

 

2, GRAFOMOTORIKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

3, POHYB ŽIVOČICHŮ V KRAJINĚ 

  – CO JIM POMÁHÁ A CO BRÁNÍ? 

 

4, CO SE STANE KDYŽ…? VÝTVARNÁ      

 LABORATOŘ PRO DĚTI VE VĚKU 5 – 10 LET 
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Kde:   učebna P004 
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GRAFOMOTORIKA 
S PÍSNÍ ANEB JAK NA TO 
HRAVĚ A VESELE
čtvrtek 14.3. od 14 do 18 hodin 

 

Grafomotorické aktivity jsou důležitým 

pomocníkem pro rozvoj jemné 

 motoriky i psaného projevu dítěte. 

Spojení základních  grafomotorických 

aktivit a písně podněcuje k aktivnímu 

zapojení, dává řád a jasnou strukturu. 

Zpracované grafomotorické aktivity 

vytvářejí prostor pro dotváření, 

dokreslování na dané téma, v tomto 

ohledu podporují fantazii 

a představivost, zároveň lze s aktivitou 

pracovat jako s prostorem, kam dítě 

zaznamenává jednoduché 

matematické, jazykové či  obecné 

znalosti. Přijďte se rozvíjet a přitom si 

hrát.

GRAFOMOTORIKA  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
čtvrtek 14.3. od 14 do 18 hodin 

 

Program je zaměřen na seznámení

učitelů s grafomotorickým vývojem

dítěte. Osvojí si hygienické návyky

i postupné rozvíjení grafomotorických

dovedností dětí, které jsou přiměřené

jejich věku.  

V průběhu programu mají účastníci

možnost shlédnout krátké výukové

video a prakticky si vyzkoušet práci  

s adaptérem, který je vhodnou

pomůckou při nácviku správného držení

psacích potřeb. 

 

CO SE STANE KDYŽ…?
VÝTVARNÁ LABORATOŘ
PRO DĚTI  
VE VĚKU 5 – 10 LET
čtvrtek 21.3. od 14 do 18 hodin 

 

Cílem kurzu je  seznámit učitele  

s edukačním potenciálem krátkých  

a jednoduchých výtvarných činností  

a experimentů, prostřednictvím kterých

děti poznávají základní výtvarné

vyjadřovací prostředky, experimentují

hravou formou  a rozvíjejí vizuální

gramotnost na všech úrovních  

- vnímaní, tvorba a interpretace. 

POHYB ŽIVOČICHŮ 
V KRAJINĚ – CO JIM 
POMÁHÁ A CO BRÁNÍ? 
pátek 29.3. od 14 do 18 hodin 

 

Výstavba nových dálnic, silnic, průmyslových 

areálu a osídlení na zelené louce vytváří v krajině 

nepropustné bariéry pro pohyb volně žijících 

živočichů. Tento proces rozbíjení krajiny na malé 

izolované plochy, označovaný jako fragmentace, 

patří dnes k nejzávažnějším problémům ochrany 

přírody. Tématem kurzu je nejen seznámit učitele 

předškolního a primárního vzdělávání s touto 

aktuální problematikou, ale především ukázat, že 

tyto na první pohled složité otázky lze velmi dobře 

a poutavě předávat i dětem ve věku 5 – 10 let. 

Prezentovány budou praktické úkoly pro děti, 

výukové metody, možnosti zapojení do různých 

typů činností, krátký popularizační film a další 

dostupné didaktické materiály. A na závěr: bariéry 

v krajině se netýkají jen rysa, jelena, obojživelníků 

a dalších zvířat, ale především nás … 

 

 

Kurzy byly akreditovány MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání na základě § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., 

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

pod č.j.: MSMT- 14988/2018-2-620.


