Czytanie wrażeniowe
– seminarium dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
11 grudnia 2015 r. w ŁCDNiKP,
przy ul. Żeromskiego 115,
w godz. 14.00 – 18.00, w budynku C na II piętrze Pracownia Edukacji
Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego razem z Centrum Edukacji Dziecięcej zaprasza na
spotkanie zatytułowane: Dzieci lubią książki, czyli jak aktywizować do nauki
przez zabawę literacką i rozwijać kompetencje czytelnicze w grupie dzieci
przedszkolnych i wczesnoszkolnych prowadzone przez p. Małgorzatę
Swędrowską autorkę koncepcji czytania wrażeniowego.

Celem zajęć jest:








pokazanie sposobu pracy z tekstem literackim, który wychodzi naprzeciw
potrzebom dzieci: ciekawości, poznawania wielozmysłowego czy rozwoju
w ruchu. Uczestnicy doświadczą na sobie, czym jest czytanie wrażeniowe,
czyli aktywne czytanie-słuchanie, któremu towarzyszy ruch, śpiew, taniec
na siedząco oraz elementy dramy
zainspirowanie nauczycieli realizujących tym roku szkolnym wytyczne
polityki oświatowej w zakresie kształtowania kompetencji czytelniczych
i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci młodzieży
przekazanie materiałów do pracy z dziećmi
stworzenie możliwości zakupu wartościowej książki

Szkolenie podnosi następujące kompetencje nauczycieli
w zakresie:
1.
2.

Planowania, organizowania i ewaluacji zajęć literackich.
Pogłębienia wiedzy o ofercie wydawniczej książek dla dzieci.

3.
4.
5.

Prowadzania zajęć zgodnie z wytycznymi nowego modelu czytania-słuchania
teksów literackich w grupie dzieci, czyli modelu czytania wrażeniowego.
Konstruowania konspektów zajęć uwzględniających różnorodne aktywności
dziecka w trakcie czytania- słuchania teksów literackich.
Prowadzania gawęd pedagogicznych dla rodziców podczas zebrań.

Harmonogram seminarium:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Działania wstępne. Integracja uczestników, zabawy ruchowe i muzyczne
na dobry początek.
Rola książek obrazkowych w edukacji małego dziecka.
Książki dla pierwszoklasisty-ożywianie tekstu literackiego ruchem, gestem,
rekwizytem.
Nowy kanon lektur szkolnych - przegląd oferty wydawniczej.
Książki do zadań specjalnych.
Działania końcowe. Rymowanki, zgadywanki, narzędzia wychowawcze
pomocne podczas procesu nauczania-uczenia się i nabywania kompetencji
polonistycznych.

Prowadząca:
Małgorzata Swędrowska - trener dorosłych, animator działań czytelniczych
dla dzieci i dorosłych, moderator spotkań autorskich, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej i wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, autorka koncepcji czytania wrażeniowego, czyli takiego modelu
aktywnego słuchania-czytania w grupie dzieci, by łączyć doświadczenia
słuchowe z ruchem, gestem, mimiką, zabawą z rekwizytem, a nawet tańcem
na siedząco.

Informacje końcowe:




Zaświadczenia o udziale
Możliwość zakupu książek na kiermaszu
Zgłoszenia do 9 grudnia 2015 r. (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń) na e-mail agnieszkakacprzak@op.pl

