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Nabídka podpůrných programů
MAXÍK
Stimulační program pro předškoláky
a děti s odloženou školní docházkou
Rozvíjí čtenářskou a matematickou pregramotnost. Cílem těchto stimulačních
cvičení není redukce projevů, ale změna
podmínek, za kterých může dítě podávat
lepší výkon. Budeme se setkávat 1x za
měsíc, doma budete procvičovat 15 minut
denně. Celý program je koncipován tak,
aby byla rovnoměrně posilována složka
motorická, grafomotorická a percepční.

KUPOZ
Program pro rozvoj pozornosti určený
pro žáky 2. - 3. ročníku ZŠ
Soubor týdenních úkolů určených pro
domácí procvičování. Budeme se společně setkávat po dobu 4 měsíců (1x za 14
dní), doma budete pracovat zhruba 20
minut denně. Výsledky na sebe nenechají
dlouho čekat, uvidíte posun v oblasti
pozornosti, sluchového a zrakového rozlišování, komunikačních dovedností aj.

Percepčně-motorický
trénink
Určeno pro žáky ZŠ i studenty SŠ.
Jedná se o stimulační program, který je
založen na vytváření, rozvoji a propojení
funkcí smyslových, kognitivních a motorických. Budeme se setkávat 1x za měsíc
a vy budete procvičovat doma denně 10
minut. Budou se tak vytvářet v mozku
nová spojení a posílí se oblast, která
vašemu dítěti nejvíce komplikuje život.

Rozvoj grafomotoriky
a psaní

Rozvoj čtenářských
dovedností

Určeno pro žáky 1.-3. ročníku ZŠ

Určeno pro žáky 2.-3. ročníku ZŠ

Budeme společně trénovat správné sezení a držení tužky. Budeme procvičovat
tvary jednotlivých písmen, budeme je
modelovat i psát do krupice. Budeme
hýbat prstíky i celým tělem, abychom
měli ruku pěkně uvolněnou. Nezapomeneme na závody aut nebo únik z labyrintu.

Začneme pěkně od začátku, procvičíme
čtení slabik, jednoduchých slov. Odstraníme dvojí čtení a naučíme se orientovat
v textu. Vyzkoušíme si práci se záložkou.
Najdeme takové čtení, které vašemu dítku
bude sedět a nemusí to být jen čtení knih.
Budeme se setkávat dle potřeby 1x za
měsíc.

Rozvoj matematických
schopností
Určeno pro žáky 2.-5. ročníku ZŠ
Najdeme v matematice systém a řád,
budeme postupovat úplně od začátku
a vše si postupně vyvodíme. Budeme se
setkávat 1x za měsíc a vy budete doma
trénovat nejlépe 10 minut denně. Na konci
se bude Vaše dítě orientovat v jednotkách, desítkách, stovkách i tisících. Bude
chápat základní matematické pojmy
i principy početních operací.

Podpora programu
Včelka
Určeno pro žáky 1.-5.ročníku ZŠ
Včelka je aplikace, která umožňuje procvičovat s dětmi čtení nebo jazyky odbornou a zároveň zábavnou formou na počítači, tabletu nebo telefonu. Při individuálním procvičování se aplikace umí na míru
přizpůsobit dítěti, ať už je se čtením napřed nebo pozadu. K dispozici je měsíční
zkušební verze.
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