
 

 

KONFERENCE PRO PEDAGOGY MŠ 25. 11. 2019 

 

Anotace seminářů: 

9:30 – 11:00  

1. seminář 
Téma: Kognitivní tréning ve škole aneb, aby nám to lépe myslelo 

Lektor: Mgr. Alena Vlková 

Jak dosáhnout  toho, aby se děti  v MŠ i ZŠ doopravdy soustředily a vnímaly? Jak efektivně v rámci běžné 

výuky trénovat přirozeným způsobem kognici u dětí? Jak rychle zaktivizovat a zrelaxovat žáky? Na tyhle               

i další otázky získáte nejen odpověď, ale dopřejeme si i praktickou ukázku aktivit.  

 

2. seminář  
Téma: Obecné zásady přístupu k dětem s ADHD v MŠ    

Lektor:  Mgr. Zdeňka Štefanidesová 

Během setkání se seznámíme se základními pojmy spojenými s problematikou ADHD, podíváme se na chvíli 

na svět očima dítěte s ADHD a vyzkoušíme aktivity, které je vhodné zařadit do výchovy a vzdělávání těchto 

dětí. 

 

3. seminář  
Téma: Rozvoj znalostí a dovedností předškoláků s využitím interaktivního displeje MultiBoard® EDU 

All-in-One 

Lektor:  Mgr. Martina Pospíšilová 

Na našem workshopu si budete moci prakticky vyzkoušet 17 interaktivních programů od společnosti Barevné 

kamínky s.r.o. včetně letošní novinky, multidotykové verze programu Lidské tělo. Díky připojené tiskárně         

si vytiskneme pracovní listy pro individuální práci dětí a současně si představíme možnosti využití tabletů        

v budově školy i mimo ni. V neposlední řadě se seznámíte se vzdělávacím portálem s více jak tisícem 3D 

modelů, který výborně zpestří výuku (nejen) při práci s nadanými dětmi. Vzdělávací obsah bude prezentován 

na multidotykovém LED 4K (UHD) displeji s výkonným PC (OS Win 10 Pro) plně integrovaným v těle zařízení." 

 

11:30 – 13:00 

1. seminář 
Téma: Rodič, partner k dialogu 

Lektor: Mgr. Alena Vlková 

Proč je důležité dobře komunikovat s rodiči? Čemu se vyhnout? Jak nastartovat dobrou spolupráci? Budeme 

se věnovat tomu co je to interaktivní setkání s rodiči a jaká témata je možno zařadit – seznamovací aktivity 

pro dospělé, pravidla komunikace, školní zralost a nezralost, problémové chování a navedení na „správnou“ 

cestu……… 

 

 

 

 



 

 

2. seminář  
Téma: Motivační a podpůrné aktivity pro děti v MŠ     

Lektor: Mgr. Zdeňka Štefanidesová  

Během setkání vyzkoušíme a prožijeme krátké aktivity, kterými můžeme v MŠ motivovat děti k jednotlivým 

činnostem a podporovat tak nastavování přirozené komunikace. Ukážeme si také, jak tyto aktivity nabídnout 

rodičům a otevřít tak spolupráci, která příznivě ovlivní vývoj dítěte v předškolním období. 

 

3. seminář  
Téma: Pohádky do dlaní vepsané   

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Jak pohádky vnášejí do světa dětí  smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla.  

Dávají dítěti informace o mravních dimenzích lidského života. Naučíte se  pracovat s materiálem pro rozvoj 

literární a čtenářské gramotnosti.  

 

14:00 – 15:30 

1. seminář 
Téma: Jak připravit dítě s LMP do 1. třídy, aby bylo úspěšné 

Lektor: Mgr. Zdeňka Křížová 

Na workshopu si ukážeme cvičení a hry k celkovému rozvoji dítěte a na jaké oblasti vzdělávání se zejména 

zaměřit. Řekneme si také, jak můžeme my a SPC pro MP pomoci rodičům.  

 

2. seminář 
Téma: Vánoční tvoření   

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Workshop je určen všem, kteří hledají  nápady a náměty, jak připravit krásnou a zajímavou výzdobu pro 

období vánočních svátků. Nabízí plno výtvarných nápadů a námětů s využitím zajímavých materiálů                       

a technik. 

 

3. seminář  
Téma: Inspirace z Montessori - připravené prostředí  

Lektor: Iva Čapková 

Vídáte často v názvech knih/hraček/pomůcek slovo Montessori? Chcete zjistit, jestli je na této koncepci něco 

zajímavého právě pro vás? Budeme si povídat o tom,  jak skrze dobře připravené prostředí můžeme přivést 

děti k větší samostatnosti, proč děti v MŠ potřebují mít věci kolem sebe uspořádané, proč méně znamená 

více. 

 

 


