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Název vzdělávacího kurzu: Podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

Cíl kurzu: cílem kurzu je jednak představit metody čtení a psaní užívané v základní škole, 

úspěšnost nácviku jednotlivých metod čtení, rozdíly v technikách nácviku čtení. Zohlednit 

potřeby a možnosti žáka při volbě konkrétní metody; vhodnost použití jednotlivých metod 

z hlediska psychomotorického vývoje dítěte. Prakticky ukázat způsoby nácviku, kterými 

předcházíme rozvoji SPU. Praktický nácvik grafomotoriky, fyziologického úchopu a psaní.  

Dále se pak kurz bude věnovat rozvoji čtenářství, a to na základě inovativních způsobů, při 

nichž se uplatňují principy tzv. pedagogického konstruktivismu. Využity budou metody 

hravé interpretace, uchopení obsahu literárního díla skrze zážitek. Didaktická interpretace 

(čtení s porozuměním) bude aktualizováno metodami tvůrčího psaní, tvořivé dramatiky a 

kritického myšlení, rovněž pak metodami mezipředmětového působení.  

Obsah kurzu: 

 8 metody čtení versus psychomotorický vývoj dítěte, jeho potřeby a možnosti 

 8 rozvoj čtenářství u žáků prvního stupně ZŠ 

 4 metody psaní, fyziologický úchop a grafomotorika 
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Materiální a technické zabezpečení: 

 počítačová učebna s diaprojektorem, připojení k internetu 

 

Vyhodnocení akce: 

 účast na evaluačním kolokviu 

 


