
 

 

 

 

KONFERENCE PRO PEDAGOGY MŠ 

11. 11. 2019 

 

 

Anotace seminářů: 

 

9:30 – 11:00  

1. seminář 
Téma: Montessori smyslová výchova 

Lektor: Mgr. Petra Nováková 

Pojďme spolu nahlédnout do montessori pedagogiky a světa smyslů. Vyzkoušíte si aktivity, které pomáhají 
dětem rozvíjet smyslové vnímání, a tím jim umožňují poznávat svět hlouběji a provázaněji. Ukážeme si 
důležitost rozvoje hmatu, sluchu, čichu i chuti pro jazykové či předmatematické dovednosti.  

 

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: „Chci odpočívat a coby učitel - nezbláznit se..“  

Lektor:  PhDr. Tereza Kimplová, PhD. 

Jako učitel se vystavuji každodennímu emočnímu vypětí – komunikuji se žáky, rodiči, kolegy. Zdokonaluji se 

v oboru i v komunikativních kompetencích a kompetencích k řešení problémů. Chci se ale věnovat                  

i sám/sama sobě! Jak relaxovat, předcházet syndromu vyhoření, jak zvládat změny, manipulaci, agresivitu,  

tlaky na výkonnost…Pojďme si ukázat, jak na to! 

 

 

 



 

 

11:30 – 13:00 

1. seminář 
Téma: 5 kroků, jak naučit dítě držet tužku  

Lektor: Mgr. Milada Smutná       

Proč neopravovat špatný úchop? Proč vymýšlet zaklínadla pro prstíky? Jaké činnosti a materiály zvolit            

pro vyvození správného úchopu? Co dětem škodí a co je brzdí v přípravě na psaní?  

Na workshopu si vyzkoušíte aktivity a pomůcky k vyvození správného úchopu psacího náčiní. 

Obsah workshopu - správný a nesprávný úchop psacího náčiní, principy rozvoje mozku dítěte v přípravě          

na zdravé psaní, aktivity vhodné k upevnění správného úchopu, které můžete okamžitě využít v praxi, výběr 

psacího a kreslicího náčiní.  

 

2. seminář  
Téma: Montessori kosmická výchova 

Lektor: Mgr. Petra Nováková  

Jak podpořit chuť dítěte objevovat svět a jeho zákonitosti? Jak ho vést ke vnímání souvislosti věcí, 
vztahů? Kosmická výchova ukazuje dítěti svět v jeho celku, vede k pochopení, že jsme součástí tohoto světa, 
jeho porozumění a respektu. Vyzkoušíte si, jak můžeme zkoumat živou i neživou přírodu pomocí montessori 
pomůcek i příběhů. 
 

3. seminář  
Téma: Úvod do pedagogické diagnostiky a vedení záznamů o vývoji dítěte 

Lektor: Mgr. Petra Korbelová 

Na workshopu se seznámíte s nejdůležitějšími principy pedagogické diagnostiky a její klíčovou rolí                           

v předškolním vzdělávání. Získáte základní přehled o vedení záznamů o vývoji dítěte a jeho využití v plánování 

pedagogické práce. 

 

 

14:00 – 15:30 

1. seminář 
Téma: Rizika vývoje řeči a náměty řečové stimulace - seznámení s vývojem dětské řeči a jeho případnými 

riziky. 

Lektor: Mgr. Lucie Ševčíková 

 

Seznámíte se s vývojem dětské řeči a jeho případnými riziky. Vysvětlíme si jak je to s orientačním vývojem 

výslovnosti, rozvojem jazykových rovin a kdy je vhodné vyhledat odbornou logopedickou péči.                               

Na praktických příkladech si vysvětlíme stimulaci řečových schopností a jazykových dovedností, nabídnu 

ukázku pomůcek a výukových materiálů vhodných pro rozvoj řeči.  

 

 



 

 

2. seminář  
Téma: Vyhledávání a rozvoj nadaných a mimořádně nadaných dětí v běžné mateřské škole 

Lektor: Mgr. Stanislava Korcová 

 

Workshop je zaměřen na představení potřeby systematické péče o nadání v mateřské škole. Budou 

představeny základní znaky nadaných a mimořádně nadaných dětí předškolního věku, způsoby jejich 

identifikace (nominace) a následný rozvoj v podmínkách běžné mateřské školy. Obsah semináře je podložen 

praxí a již zrealizovanými aktivitami. Rozvoj nadání převážně v přírodovědných oblastech je v současnosti 

stále opomíjen, přestože práce s nadáním nepochybně obohacuje celou mateřskou školou. 

 

3. seminář 
Téma: Jak nastartovat pozornost u dětí 

Lektor: Mgr. Ludmila Leinweberová 

 

Provedu vás krajinou mozku dítěte a souvislostmi mezi mírou stresu – pozorností – pamětí a psychickým 

rozpoložením dítěte. Zjistíte, jak vytvořit vhodné podmínky pro práci dětí, aby udržely pozornost                          

po dostatečnou dobu. Naučíte se hravá a efektivní cvičení k nastartování pozornosti. Obsah workshopu - Vliv 

stresu na učení a paměť a co s tím?, Co brzdí pozornost dětí a jak nastavit podmínky pro učení?, Praktické 

tipy na cvičení pozornosti ověřené praxí, které můžete okamžitě využít. Minutové hříčky pro uvolnění napětí.  

 

 


