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KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY - MAXÍKKURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY - MAXÍK
   PPodzimní  a jarní  předškolní  kurz pro budoucí  prvňáčky a jejich rodiče.  Kurz  je  určen pro

všechny děti od pěti let, které se připravují na školu a všechny předškoláky, kteří mají odloženou
školní docházku. Obsahuje 12 lekcí zaměřených na úspěšný start dětí v první třídě. 

    VVe dvanácti hodinových lekcích postupně trénujeme hrubou i jemnou motoriku a procvičujeme

oblasti ovlivňující školní úspěšnost:

✔ nácvik pohybových stereotypů (správné sezení, dýchání, úchop psacího náčiní);

✔ rozvoj prostorové orientace (orientace na ploše před sebou, vlastním těle, pravolevá orientace,

prostorová orientace v okolí, ve kterém se dítě pohybuje);

✔ rozvoj  komunikace  (správná  výslovnost,  obohacení  slovní  zásoby,  porozumění  obsahu

slyšeného, rozvoj myšlení a řeči);

✔ rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, paměť, rozlišování a třídění);

✔ rozvoj  grafomotorických dovedností  (správný úchop psacího  náčiní,  sezení,  hrubá a  jemná

motorika);

✔ rozvoj koncentrace pozornosti (udržení pozornosti, soustředění se na zadaný úkol aj. ).

   B   Během kurzu se dítě učí systematicky a uvědoměle pracovat, všímat si své práce a hodnotit ji.

Dokáže lépe řešit  situace,  ke kterým dříve potřebovalo rodiče a stává se tak samostatnějším.

Pokud si dítě přeci jen není jisté, nebojí se požádat o pomoc. Děti mají možnost seznámit se  

s prostředím školy, tam kde se vzdělávají žáci 1. stupně. 

   RRodičům účast na těchto hodinách přináší srovnání a inspiraci pro práci s dětmi doma. Jeden 

z aspektů  je  (díky  absolvovaným hrám) i  posilování  partnerského vztahu rodiče k  dítěti,  což

posléze  ovlivní  i  situace  při  psaní  domácích  úkolů.  Výsledkem  je  i  širší  zapojení  rodičů  do

spolupráce se školou a navození atmosféry důvěry.
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