
 

 

KONFERENCE PRO PEDAGOGY MŠ  

5. 11. 2018 

Anotace seminářů: 

 

9:30 – 11:00  

1. seminář 

Téma: Hrajeme si s matematikou 

Lektor: Mgr. Vladislava Bednářová 

 

Pojďme si společně hrát a ukázat si aktivity a postupy, které vedou k rozvoji matematických 

představ dětí v MŠ.  Naše děti pak budou tvořivé, systematické a budou mít pozitivní vztah 

k matematice i v pozdějším školním věku.  

 

 

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: Prevence řečových vad 

Lektor: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D.  

 

Pojďme si říct, jak řečové vady vznikají, jaké jsou a jak jim předcházet. Vyzkoušíme si společně 

řadu dechových a artikulačních cvičení, které můžeme aplikovat v praxi v prostředí MŠ.  

                                     

 

 



 

 

11:30 – 13:00 

1. seminář 

Téma: Hrajeme si s geometrií 

Lektor: Mgr. Vladislava Bednářová 
 

Ukážeme si hry a aktivity, které rozvíjí prostorovou představivost a našim dětem v MŠ dávají základ 

k pochopení 2D a 3 D geometrie.  

 

2. 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.  

 

 

3. seminář  

Téma: Tvoříme s dětmi příběh aneb vedeme k předčtenářské gramotnosti 
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Lidská mysl se rozvíjí pomocí příběhů – ráda jim naslouchá a ještě raději je vytváří. Seminář 
nabídne kreativní přístup k tvorbě příběhů, možnosti přímého zapojování dětí do této tvorby 
a způsob, jak vytvářet celoživotní zájem o vše, co je spojené se čtenářstvím a láskyplným 
vztahem ke knihám. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14:00 – 15:30 

1. seminář 

Téma: Hravá jóga pro děti v MŠ 
Lektor: Jarmila Karnovská   
 
Cvičení s prvky jógy má uklidňující účinky, pomáhá regenerovat organismus, protáhnout a 
posílit svaly, napomáhá ke správnému držení těla, zkvalitnění, prohloubení a zpomalení dechu, 
zlepšení pohybové koordinace, získání nadhledu a lepšího postoje k životu. Děti se učí vnímat 
vlastní tělo a rozvíjí radost z pohybu, získávají odolnost vůči okolním vlivům a lépe zvládají 
stresové situace. Vyzkoušíme si společně cviky rozvíjející motorické dovednosti dětí, ukážeme 
si nácvik správného dýchání a jak pomocí jógových cvičení poznávat vlastní tělo. 
 

 

2. seminář 

Téma: Hlasová hygiena pro děti a dospělé 
Lektor: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. 
 
Seznámíme se s našim hlasovým ústrojím. Ukážeme si jak mluvit s dětmi a jak samy děti mluví. 
Naučíme jak o své hlasové ústrojí pečovat, jak předcházet hlasovým poruchám a vyzkoušíme 
si nejrůznější hlasová cvičení… 
 

  
3. seminář  

Téma: Moderní tipy pro zapojení hraček do vzdělávání dětí 
Lektor: Mgr. Petr Korč 
 

Během semináře se zaměříme na možnosti a tipy na propojení hraček a her ke vzdělávání v 

předškolním věku. Ukážeme si, jak pomocí hravých pomůcek můžeme rozvíjet matematickou, 

čtenářskou, jazykovou i sociální pregramotnost u dětí v MŠ. 

 
 

 

 

 

 

 


