PROGRAM KURZU
PRO UČITELE A UČITELKY
PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

8/8/2022 PONDĚLÍ
od 15:00

PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ

9/8/2022 ÚTERÝ
09:00—12:00

BÁDÁME NA PRVNÍM STUPNI / Andrea Tláskalová
Vyzkoušíme si vědecký přístup ve výuce - badatelsky orientované vyučování na vlastní kůži, zažijeme jeho přínosy
i rizika. Společně si projdeme jednotlivé kroky badatelského postupu, kterými žáci při výuce prochází. Zodpovíme
si otázky týkající se badatelsky orientovaného vyučování, řekneme si, jak s ním začít a na co si dát pozor.

12:00—14:00

OBĚD

14:00—17:00

UČÍME VENKU EFEKTIVNĚ / Andrea Tláskalová
Venkovní učebna je otevřená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nabízí nám prostředí pro pozorování a pokusy, pomůcky
a rychlý a jednoduchý úklid po akci. V tomto bloku si vyzkoušejí efektivní pozorování, pokusy a vyzkoušené tipy na
učení venku v jednotlivých oblastech prvního stupně.

18:00—21:00

VEČEŘE & DOPROVODNÝ PROGRAM

10/8/2022 STŘEDA
09:00—12:00

FYZIKA KOLEM NÁS - FYZIKA NEBO ZÁHADA? / Jitka Soukupová & Jitka Houfková
Podíváme se na fyziku kolem nás očima dětí, ukážeme si náměty na činnost, společně si vyrobíme fyzikální modely
a hračky, vyzkoušíme různé pokusy.

12:00—14:00

OBĚD

14:00—17:00

FYZIKA KOLEM NÁS - FYZIKA VENKU A PAPÍROVÁ FYZIKA / Jitka Soukupová
& Jitka Houfková
Společně bude cyklus fyziky kolem nás pokračovat i po obědě. Podíváme se na fyziku kolem nás očima dětí, ukážeme
si náměty na činnost, společně si vyrobíme fyzikální modely a hračky, vyzkoušíme různé pokusy.

18:00—21:00

VEČEŘE & DOPROVODNÝ PROGRAM

11/8/2022 ČTVRTEK
09:00—12:00

MODEL SLUNEČNÍ SOUSTAVY A POKUSY S OHNĚM / Václava Kopecká
Blok bude rozdělený na dvě části, v první si vytvoříme několik modelů Sluneční soustavy a jedním z nich se projdeme.
Ve druhé části se zaměříme na pokusy názorně ukazující, že s ohněm musíme zacházet opatrně.

12:00—14:00

OBĚD

14:00—17:00

SKLÁDÁNÍ BAREV A POKUSY S ELEKTŘINOU / Václava Kopecká
Blok bude rozdělen na dvě části, v první si názorně za pomocí USB mikroskopu a počítače ukážeme, jak se skládají
barvy. V druhé části se budeme zabývat pokusy s elektřinou.

18:00—21:00

VEČEŘE & DOPROVODNÝ PROGRAM

12/8/2022 PÁTEK
do 10:00

ODJEZD ÚČASTNÍKŮ

