
 

                                                                                           

 

POZVÁNKA na cezhr. SEMINÁR A WORKSHOP 

 

V rámci projektu "Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne"    

BIG_ling SK-AT organizujeme cezhraničný seminár a workshop: 

 

"Jazyk potrebuje pohyb" 

22.03.2022 (online prostredníctvom ZOOM) od 9:00 do 15:00 hod. 

Prednášajúca: Britta Bartoldus 

 

Podpora jazyka a podpora pohybu spolu úzko súvisia a s vhodným zázemím ich možno integrovať v škole, 

škôlke aj doma. Kombinácia pohybu a jazyka umožňuje každému dieťaťu harmonicky rozvíjať motorické a 

jazykové schopnosti. 

V tento deň sa v praktických workshopoch vysvetlí a prehĺbi potenciál pohybu pri podpore jazykového 

vzdelávania.  

Program: 

9:00 Privítanie 

9:15 Hlavná prednáška "Jazyk potrebuje pohyb". 

Pani Bartoldusová prezentuje nevyhnutnosť pohybu pre osvojenie si jazyka v prvom a druhom jazyku. 

Hovorí tiež o možnostiach rozvoja jazyka na základe pohybu, ktoré budú podrobnejšie rozobrané na 

seminároch.  

10:30 Prestávka 

11:00 kolo výmeny názorov v zmiešaných skupinách na tému prepojenia jazyka a pohybu 

12:00 Prestávka na obed 

12:30 Workshop 1/ Workshop 2 (paralelne) 

13:30 Prestávka 

13:45 Workshop 3/ Workshop 4 (paralelne)  

14:45 Prezentácia v pléne 

15:00 Rozlúčka 



 

 

Ponuka workshopov 

 

Workshop č. 1 

"Motorika úst je zábavná" 

Na tomto workshope sa predstavia rôzne nápady na hry na podporu orálnej motoriky. Dobrá orálna motorika 

je obzvlášť dôležitá pre dobrú artikuláciu. 

 

Workshop č. 2 

"Gramatika v pohybe v hodinách DAZ" 

Najmä gramatické vzorce sa dajú lepšie naučiť alebo prehĺbiť prostredníctvom pohybových hier. 

 

Workshop č. 3 

"Pohybové príbehy" 

Pohybové príbehy motivujú deti k účasti najmä vtedy, keď ich obsah vychádza z ich predstavivosti a sveta 

skúseností. Stimuluje sa predstavivosť a tvorivosť, hraním rolí sa môže zvýšiť sebadôvera a sebavedomie. 

Jazyk sa používa hravým spôsobom. 

 

Workshop č. 4 

"Rozširovanie slovnej zásoby prostredníctvom pohybu a v pohybe" 

Pohybové hry sa môžu začleniť do vyučovacích hodín s cieľom rozšíriť a diferencovať slovnú zásobu 

študentov. Tieto hry sa môžu používať na uvoľnenie alebo sa učebné predmety môžu učiť opakovane 

prostredníctvom viacerých kanálov. 

 

 

Registrácia možná do 15.03.2022 

Odkaz na registráciu: 

https://forms.office.com/r/2GFjPascJ1 

 

 

https://forms.office.com/r/2GFjPascJ1

