Vážení pedagogové jihomoravských mateřských a základních škol,
zveme vás na pracovní setkání pedagogů mateřských škol

KONVIČKA
Konference o environmentální výchově v mateřských školách
28. února 2013 od 8 do 16 hodin
Tématem letošního ročníku bude umění v EVVO. Budeme se zabývat výtvarným uměním v podobě
landartu, hudbou a muzikoterapií nebo uměním slova a dramatizací.
Opět vás čekají dva bloky praktických dílen. Budete se moci zúčastnit jedné dílny dopoledne
a jedné odpoledne. Zapisování do dílen proběhne v den konání konference ráno při prezenci.
Veškeré občerstvení, včetně oběda, je zajištěno v místě konání akce. Účastníci obdrží tašku
s metodickými materiály.
Vzdělávací akce je akreditována MŠMT ČR pod č. j. 28263/2011-25-645. Účastníci, kteří se zúčastní
celé akce, obdrží osvědčení. Ostatní účastníci na vyžádání obdrží potvrzení o příslušném počtu
absolvovaných hodin.
Akce je určena pro pedagogy a pedagogické pracovníky mateřských škol, ale také ředitele škol
a školských zařízení, učitele 1. a 2. třídy ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení
a učitele speciálních škol.
Účastnický poplatek:
400 Kč pro školy v síti Mrkvička; pro ostatní školy 500 Kč (v obou případech pouze pro
pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol) – je třeba doložit
písemné potvrzení o zaměstnání (s razítkem a podpisem ředitele). V případě, že nebude potvrzení
doloženo, doplatíte v den konání semináře v hotovosti částku ve výši DPH.
605 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
V ceně je zahrnuta strava, lektorné a metodické materiály pro účastníky.
Hlásit se můžete do 21. února, a to formou elektronické přihlášky. Najdete ji na www.lipka.cz
v sekci Kalendář akcí. Přihláška na konferenci je závazná, můžete ji zrušit písemně (e-mailem)
u kontaktní osoby.
Konference se koná v Administrativním a školicím centru Jihomoravského kraje v Brně, ulice
Cejl 73. Na místo se z Hlavního nádraží dostanete tramvají č. 2 (směr Stará Osada) a č. 4 (směr
Obřany), zastávka Körnerova. Budete potřebovat jízdenku na 15 minut za 20 Kč. Budova JMK je od
zastávky vzdálena cca 1 min. chůze.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Jitku Martínkovou na tel. čísle 543 420 823 (mimo
čtvrtek), či na e-mailu jitka.martinkova@lipka.cz.
Za celou Lipku se na setkání těší
Jitka Martínková

PROGRAM KONFERENCE KONVIČKA 28. ÚNORA 2013
TÉMA: UMĚNÍ V EVVO
Prezence, drobné občerstvení (8.00–8.30)

DOPOLEDNÍ BLOK PŘÍSPĚVKŮ (8.30–10.30)
Co nabízí Lipka mateřským školám a učitelům, novinky z Mrkvičky
Mgr. Hana Korvasová, Mgr. Markéta Machátová
Síla vašeho slova
Mgr. Petr Kubala, zážitkový pedagog
Landart a krajina jako místo, kde lze tvořit
Mgr. Zdenka Štefanidesová, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Předávání plaket Přírodní zahrada
Ing. Dana Křivánková, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Muzikoterapie a působení hluku na lidský organismus – problémy koncentrace a specifické poruchy učení
a chování u dětí
Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., muzikoterapeutka
Přestávka

1. BLOK DÍLEN (11.00–13.00)
1. Dramatická výchova jako metoda výchovně-vzdělávací práce v MŠ – Projekt „Vítr“
Bc. Irena Zavadilová, MŠ Prokopa Holého, Havlíčkův Brod
2. Lesní orchestr
Mgr. Světla Froncová, Bc. Pavlína Veselá, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
3. Landart – dílna navazuje na dopolední přednášku
Mgr. Zdenka Štefanidesová, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
4. Síla vašeho slova – dílna navazuje na dopolední přednášku
Mgr. Petr Kubala, zážitkový pedagog
5. Muzikoterapie a působení hluku na lidský organismus – dílna navazuje na dopolední přednášku
Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., muzikoterapeutka
Oběd (13.00–14.00)

2. BLOK DÍLEN (14.00–16.00)
Nabídka dílen je stejná jako v dopoledním bloku.

Předávání osvědčení (16.00–16.15)

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ A DÍLEN
DOPOLEDNÍ BLOK PŘÍSPĚVKŮ
Síla vašeho slova
Povídání o psychologii slova jako energetického kódu. Vysvětlení východisek a toho, proč jsou
slova důležitá, čím nás ovlivňují a jak my používáním slov ovlivňujeme své životy. Dále přenesení
důležitosti slov do oblasti výchovy a do světa dětí. Pochopení významu myšlenkových vzorců,
zaklínadel, a posilujících a oslabujících slov. Přednáška nabídne také inspirace, jak můžeme
vědomě používat slova v komunikaci s dětmi, ale též jak vytvářet příběhy, básně a písně. Jedna
z ústředních myšlenek: „Staré příběhy nás přivedly do současné situace. Nové příběhy nám
umožňují tvořit novou Zemi. Ty příběhy ale musíme stvořit my.“
Mgr. Petr Kubala, zážitkový pedagog
Landart a krajina jako místo, kde lze tvořit
Co je to landart? Kdo byli jeho průkopníci a pokračovatelé a jaké přístupy ve své tvorbě volili?
Kromě odpovědí na tyto otázky přinese přednáška také inspiraci pro vaši vlastní tvorbu. Tvoření
v přírodě nabízí nepřeberné množství možností jejího využití, rozvíjí fantazii i estetické cítění dětí.
Pokud se navíc děti samy podílí na spoluutváření prostoru, kde žijí, utvářejí si vztah k danému
místu. Na takovém místě se pak cítí dobře a co víc – mají tendenci o něj pečovat a chránit jej.
Mgr. Zdenka Štefanidesová, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Předávání plaket Přírodní zahrada
Slavnostní udělení certifikátů „Školní přírodní zahrada“ mateřským školám, které se přihlásily
a splnily podmínky certifikace.
Ing. Dana Křivánková
Muzikoterapie a působení hluku na lidský organismus – problémy koncentrace a specifické
poruchy učení a chování u dětí
Přednáška se zaměří na rizikové faktory negativního působení hluku na lidský organismus u cílové
skupiny dětí, specifikaci problémů sluchové percepce a fenomén specifických poruch učení
a chování v návaznosti na soudobé poznatky z oblasti cíleně vedené muzikoterapeutické
intervence. Součástí přednášky budou ukázky z praxe a popis konkrétních kazuistik dětských
klientů.
Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., muzikoterapeutka

DÍLNY
1. Dramatická výchova jako metoda výchovně-vzdělávací práce v MŠ – Projekt „Vítr“
Dramatická výchova v MŠ je prostředkem prožitkového učení. Děti se učí především na základě
interakce se skupinou a vlastních prožitých zkušeností. Rozvíjí u dítěte pohybové schopnosti,
komunikační dovednosti verbální i neverbální, pohyb v prostoru, rytmické cítění, sebepoznání
a zejména prosociální cítění.

V projektu „Vítr“ vyjdeme z aktuálního ročního období a pohrajeme si s větříkem Petříkem
prostřednictvím dramatických her, pohádkového příběhu, taneční improvizace, experimentu
s vlastním tělem i výtvarnou fantazií. Větřík Petřík se narodí v mracích, proletí se s písničkou po
světě, pohraje si s vlnkami moře, zatančí v dalekém Irsku, vklouzne na dvoreček, do parku,
skulinkou do pokoje k dětem.
Součástí semináře je i ukázka projektového dne „Ekožrouti“. Téma vítr se dá aplikovat na všechna
roční období a společně můžeme hledat variace na jednotlivé hry a činnosti. Seminář je praktický
a předpokládá aktivní účast zúčastněných. Lektorka doporučuje pohodlný oděv a obuv.
Bc. Irena Zavadilová, MŠ Prokopa Holého, Havlíčkův Brod
2. Síla vašeho slova – dílna navazuje na dopolední přednášku
Dílna je zaměřena prakticky a navazuje na dopolední přednášku. Zopakování několika pilířů
z přednášky, případné dovysvětlení otázek a praktická cvičení. Budete hledat vlastní vzorce a často
používaná slova a pracovat na proměně svého osobního slovníku. Zároveň budete společně
objevovat témata pro příběhy, písně či říkadla a vyzkoušíte si vytvoření vlastního příběhu či písně
pro děti.
Mgr. Petr Kubala, zážitkový pedagog
3. Landart – dílna navazuje na dopolední přednášku
Během dílny se seznámíte s uměleckým směrem zvaným landart i s ukázkami tvorby
nejvýznamnějších umělců tohoto směru. Do programu dílny bude zařazeno i vlastní tvoření,
motivační aktivity s inspirativní knihou „Velká cesta malého pána“, ukázka práce s pracovními listy.
V závěru si účastníci vytvoří i svůj vlastní landartový objekt.
Lektorka doporučuje pohodlné oblečení, malý objekt, ke kterému má účastník citový vztah,
a vlastní fotoaparát.
Mgr. Zdenka Štefanidesová, Sluňákov
4. Lesní orchestr
Jak můžeme společně s dětmi naslouchat zvukům lesa a hravou formou pozorovat život v přírodě?
Jak nechat v prostorách školky rozeznít lesní orchestr? Tvořivá dílna bude zaměřena na práci
s přírodními materiály. Účastníkům dílny představíme náměty z výukových programů Lipky
a činnosti kroužků pro děti. Zaměříme se na výrobu jednoduchých rytmických nástrojů a ukázky
her na procházkách či na zahradě školky.
Mgr. Světla Froncová, Bc. Pavlína Veselá, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
5. Muzikoterapie a působení hluku na lidský organismus – dílna navazuje na přednášku
Seminář praktickou formou nastíní účastníkům možnosti aplikace konkrétních
muzikoterapeutických cvičení vycházejících z ukotvené muzikoterapeutické metodiky – Metodika
muzikoterapeutické intervence u dětí se specifickými poruchami učení. V daném kontextu se
účastníci seznámí i s možností aplikace muzikoterapeutických cvičení u dětí se specifickými
poruchami chování
Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., muzikoterapeutka

