
Metodika Sfumato ve výuce na 1. stupni ZŠ

Základní informace:
Vzdělávací  centrum  Sfumata  v  Praze,  Michelská  300/60,  Praha  4  –  Michle,  otevírá
dvousemestrální kurz k získání hlubších teore ckých znalos  a prak ckých dovednos  v oblas
metodiky Sfumato® (Splývavého čtení®).  Jedná se  o vzdělávací  program podle  § 10 vyhlášky
317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Číslo akreditace Č.j.: MŠMT- 28612/2022-4-832

Cílová skupina: 
určeno  pouze pro absolventy LETNÍCH ŠKOL,  kteří  ve své praxi metodiku Sfumato aplikují  nebo mají
zájem aplikovat.

Jedná  se  o  komplexně propracovanou  metodiku  prvopočátečního  čtení  a  psaní  Sfumato®,  kterou je
možné vyučovat v 1. třídách ZŠ a která je také zaměřena na rehabilitaci dyslek ckých projevů žáků na 1.
stupni ZŠ. Absolven  tohoto dvousemestrálního kurzu získají cer fikát, který je bude opravňovat využít
metodiku Sfumato ve své pedagogické praxi  v  Předmětu speciálně pedagogické péče a učitelé ZŠ v
Pedagogických intervencích diagnos kovaných žáků (viz vyhláška č. 416/2017 Sb.).

Forma studia: prezenční výuka
Hodinová dotace: přímá výuka 72 hodin + 16 hodin pedagogické praxe na základních školách, kde se
vyučuje metodou Sfumato (2 x 4 hod./semestr; seznam škol po celé ČR je k dispozici); posluchač z této
praxe vypracuje a předloží por olio v závěru kurzu; a dále bude vyžadováno 24 hodin samostudia.

Výukový materiál online je k dispozici na stránkách:
h p://www.sfumato.cz/on-line-vyuka-metodika-sfumato-1-rocnik-zs-a-reedukace.html



Metodika Sfumato ve výuce na 1. stupni ZŠ

Studijní plán:

1. Teorie metody Sfumato (2 bloky)

2. Vyvozování písmen, období OSBUA s prak ckým výcvikem (2 bloky)

3. Syntéza dvou písmen; uvolňovací cviky (2 bloky)

4. Syntéza tří písmen; pohybové ztvárnění písmen (2 bloky)

5. Syntéza čtyřpísmenkových spojení (bez dlouhých samohlásek) (2 bloky)

6. Slova (pojmy) s dlouhými samohláskami (1 blok); psaní

7. Sousloví + první věta - změna intonace (1 blok)

8. Slova s předložkou, intonace + práce s akcenty (1 blok)

9. Slova s konsonanty vedle sebe (se shlukem souhlásek) (1 blok)

10. Tříslovná spojení, věty s intonací (1 blok)

11. Věty s předložkami a věty se spojovacími výrazy, věty s oslovením, věty tázací,

  rozkazovací a zvolací (1 blok)

12. Interpretace (přednes), postojové čtení (intonační variace), barvení hlasu, 

čtená drama zace (2 bloky)


