
 

 

KONFERENCE PRO PEDAGOGY MŠ  

12. 11. 2018 

 

Anotace seminářů: 

 

9:30 – 11:00  

1. seminář 

Téma: Adaptační proces v MŠ  

Lektorka: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová 

 

Adaptační proces je jedním za základních faktorů ovlivňujících celou následnou docházku 

dítěte do mateřské školy a částečně i školy základní. Představíme si tedy zásadní faktory, které 

je třeba mít na paměti než se 1. září otevřou dveře našich mateřských škol. Rovněž se 

zamyslíme nad vztahem mezi pedagogickou diagnostikou a plánováním edukačního procesu.  

 

 

2. seminář 

Téma: Prolínání generací X, Y, Z a jeho vliv na výchovu dětí 
Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová  

Chcete vědět, jak komunikovat s dětmi nové generace? Ukážeme si, jak interaktivně jednat 
s dětmi narozenými do světa dotykových obrazovek, velkého množství technologií a mnohem 
menší možnosti přímého lidského kontaktu. Budeme hovořit o zvládání pocitu sociální izolace 
a prožijeme si aktivity, které nám ukáží vhodné postupy pro řešení konkrétních situací 
s předškolními dětmi.  
 

 

3. seminář  

Téma: Objevujeme a hrajeme si s matematikou v MŠ 
Lektorka: Bc. Jana Bartošová   
 
Získáte zásobník her, námětů a činností, kterými můžete rozvíjet předmatematické představy 

u dětí předškolního věku. Ty se prolínají s aktivitami a činnostmi běžného života mateřské 

školy. Prostřednictvím workshopu se naučíte tyto aktivity rozlišovat, využívat a propojovat s 

tématy. 



 

 

11:30 – 13:00 

1. seminář 

Téma: Jak využít pozitivní psychologii v praxi učitelky MŠ  

Lektorka: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá 

Naučíte se jak uplatňovat aktuální trendy pozitivní psychologie v mezilidských vztazích.  
Ukážeme si konkrétní strategie a intervence, jak vhodněji pracovat se svými silnými stránkami 
osobnostmi. Získané dovednosti využijete v přímé pedagogické praxi při práci s dětmi a jejich 
rodiči.  
 
 
2. seminář 

Téma: Jak podporovat polytechnickou výchovu v MŠ 

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

 

Nabídneme vám ukázku činností podporující rozvoj smyslového vnímání a tvorbu pracovních 
dovedností a návyků, které lze využívat v každodenním životě. Vyrábění a společné hledání 
správných postupů rozvíjí u dětí spolupráci, vzájemnou komunikaci, prostorovou 
představivost a touhu po dokončení naplánované práce. Ukážeme si jak začlenit 
polytechnickou výchovu do vzdělávacího procesu v předškolním zařízení.  

 

 

3. seminář  

Téma: Zábavná matematika v MŠ 

Lektorka: Bc. Jana Bartošová 

 

Prostřednictvím hry, zábavy, názornými ukázkami i vlastním zapojením zjistíte, jak u dětí 

rozvíjet předmatematické představy. Předškolní období je důležité pro pozdější postoj dětí k 

matematice a učitelé/ky v mateřské škole mají jedinečnou příležitost v nich vzbudit 

přiměřenou formou zájem. Získáte náměty využitelné ve své praxi pro pozitivní rozvoj dětí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14:00 – 15:30 

1. seminář 

Téma: Podpora nadaných dětí v MŠ  

Lektorky: Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová  

 

Pojďme si společně ukázat možnosti podpory vzdělávání nadaného dítěte v mateřské škole. 

Jak upravit učební prostředí, výchovné a vzdělávací strategie? Jak sestavit plán výuky a jaké 

aktivity nabídnout? Jak děti hodnotit? Tyto otázky rády zodpovíme…. 

 

 

2. seminář 

Téma: S pohádkou to dokážu aneb jak přirozeně začít s angličtinou v MŠ 

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková 

Pohádky jsou považovány za národní bohatství každé kultury. Jednoduchý příběh dokáže 

rozvinout mnoho dovedností, kterými se děti připravují pro život – rozvoj slovní zásoby, 

výslovnosti, vyjadřování, (před)matematické a logické vnímání, povědomí o přírodě a světě 

kolem nás, estetická a motorická dovednost, hudební, rytmické a pohybové cítění, emoční a 

sociální kontakty. Pohádky v anglickém jazyce nabízejí širokou škálu aktivit, které děti k výuce 

motivují a udržují jejich pozornost. 

 

 

3. seminář  

Téma: Zdravotní tělesná výchova v MŠ 

Lektor: Jarmila Karnovská   

 

Ukážeme si jak sestavit cvičební hodinu zdravotní tělesné výchovy s respektováním zásad 

provedení jednotlivých forem zdravotních cvičení. Budeme se zabývat motorickým vývojem 

dítěte, formami zdravotního cvičení, zařazením cvičení do denního režimu, zásadami cvičení… 

Vše bude propojeno s praktickými ukázkami.  

 

 

 



 

 
 

 

 


