
 

 

Anotace – Konference pro pedagogy MŠ 

9:30 – 11:00  

 

1. seminář 

Zdravý životní styl v MŠ  
Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Setkání nabídne účastníkům ochutnávku aktivit a přehled nejnovějších informací spojených s konceptem 

podpory fyzického a duševního zdraví v prostředí mateřské školy. Prozkoumáme čtyři základní oblasti, 

které  nám  pomáhají  sledovat  nastavení  zdravého  životního stylu. A  v závěru  si  odpovíme  na  otázku 

Co můžeme udělat pro zdravé návyky dnešních dětí v naší MŠ? 

 

2. seminář  

Bee-Bot včelka v předškolním vzdělávání 

Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D. 

Na workshopu se seznámíte a hlavně si vyzkoušíte práci s robotickou hračkou – včelkou. Digitální 

interaktivní   pomůcka   je   výborná   na   rozvoj   logického  myšlení, prostorové  představivosti, plánování   

a předmatematických dovedností.  

 

3. seminář  

Pět pilířů pohodového psaní 

Mgr. Milada Smutná  

Jak připravit předškoláka na psaní a na jaké oblasti zaměřit grafomotorickou přípravu? V praktických 

aktivitách  vám  představím  pět pilířů  pohodového  psaní, díky  kterým děti získají dovednosti pro plynulé 

a bezbolestné psaní. Netradiční pomůcky a cvičení dodají energii a radost nejen dětem, ale i vám, 

pedagogům. Užijte si grafomotoriku a psaní naplno! 

 

11:30 – 13:00 

 

1. seminář 

Jak začít s mindfulness při práci v MŠ 

Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Během setkání se zaměříme na možnosti využívání prvků tzv. mindfulness  při každodenní práci v MŠ. 

Seznámíme se se základními technikami, které posilují schopnost zaměřovat se na plné prožívání 

přítomnosti, nehodnocení  minulosti  či obav  z  budoucnosti, prevenci  stresu, zlepšení  soustředění                        

a schopnosti zvládat problémové situace. Základní informace budou doplněny praktickými ukázkami, 

představením vhodných pomůcek, prací ve dvojicích, skupinovou prací a ukázkami výstupů získaných            

při spolupráci s dětmi. 

 

2. seminář  

Rozvíjíme dětskou fantazii 

Mgr. Miroslava Rychtářová 

Seznámíte se s možnostmi práce s uměleckým dílem a tím, jak lze touto formou rozvíjet dětskou fantazii. 

Dostanete tipy na výtvarné umělce a výtvarná díla, která nás mohou inspirovat k výtvarné tvorbě s malými 

dětmi. Vyzkoušíte si netradiční výtvarnou techniku – kresbu lepící páskou. 



 

 

 

 

3. seminář  

Kognitivní trénink u dětí 

Mgr. Ludmila Leinweberová 

Jak jednoduchými kroky efektivně rozvíjet potenciál dětí? Jaké jsou pilíře rozvoje mozku v předškolním 
věku?  Ráda  vás  provedu  aktivitami, hrami  a  náměty, které  jsou  ověřené  jak  v mateřských školách, 
základních školách, tak v domácím prostředí. Udělejte první krok k tréninku mozku již nyní! 
 

14:00 – 15:30 

 

1. seminář 

Hra je radost. Učení při hře je radostné učení (J.A.Komenský)  

Tatiana Andrtová 

Nabídneme vám metodický workshop zaměřený na představení stavebnice firmy MOY TOY. 

Dřevěná  stavebnice  je  metodicky připravena  pro jednotlivce, malé skupinky i pro hraní a práci kolektivu 

až 25 dětí. Herní činnosti se stavebnicí pomáhají rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, soustředěnost, 

rytmizaci a koordinaci pohybů, rozvoj postřehu, technické odvahy, tvořivosti a zručnosti, manuálních 

činností;  při opakovaných    činnostech    umožňují   vytvořit   správné   návyky.  Dále  je  rozvíjena                                   

i  představivost   dětí a správné užívání svého těla. Při skupinovém hraní podporuje celý princip stavebnice 

kooperaci a rozvíjí myšlenkové operace. V neposlední řadě nabízí stavění i hraní jedincům pomoc v rámci 

logopedických cvičení a aktivit - cvičí řeč prostřednictvím říkadel a písniček o práci. Zpracované pro využití 

v rámci RVP PV. 

 

2. seminář 

Výtvarný projekt v MŠ 

Miroslava Rychtářová 

Seznámíte se s několika  výtvarnými projekty, které vytvořily děti se svými učitelkami. Několik těchto 

projektů   získalo   ocenění.  Představíme  vám  návody,  jak   takový  projekt   vymyslet,   připravit,  sestavit 

a realizovat v podmínkách MŠ.   

 

3. seminář  

Probuďte v dětech čtenáře 

Lektor: Mgr. Marika Zadembská  

Světem dobrých knih pro nejmenší čtenáře vás provede knihovnice, lektorka, máma a hlavně velká čtenářka 

Marika Zadembská, přiveze kufr zajímavých knih k prohlédnutí, doporučí zajímavé novinky, které doplní 

praktickými ukázkami návodů, jak s texty pracovat. Ukážeme si zajímavá a netradiční leporela, interaktivní 

knihy a moderní bilderbuchy. 
 

 

Vystavovatelé: MOY TOY, ACTIVE BRAIN, a další. 

 


