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Co je Maxík? 
  

Maxík je barevný panáček,  
který dítě celým programem provází. Pomáhá se cvičením, kreslením, správnou 

výslovností, s vyjadřováním i plněním úkolů. Předává dítěti svoji sílu, přináší 

radost, kterou pak prožívají společně s mámou, tátou i paní učitelkou, protože ta 

si také jistě brzy všimne, jak se mu postupně mnohem lépe daří. Dítě se učí 

systematicky a uvědoměle pracovat, všímat si své práce a hodnotit ji. Umí lépe 

řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče, stává se samostatnějším. 

Pokud si však přece jen někdy není jisté, nebojí se o pomoc požádat. Už totiž ví, 

co je dostat šanci i jak důležité je umět šanci dát těm ostatním…. 

 

 

Maxík je stimulační program pro děti  
od pěti roků, děti s odloženou docházkou, které se připravují na vstup do školy, 

ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Cílem 

těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, při 

kterých může dítě podávat lepší výkon. 

 



 

V programu se společně s dětmi budeme věnovat činnostem, které jsou 

zaměřeny: 

 

 

1. Nácvik nových pohybových stereotypů – správné sezení, správné dýchání, 

úchop tužky 

2. Rozvoj komunikačních dovedností – správná výslovnost a tvoření vět, 

porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak … má dítě udělat … 

3. Posilování dílčích funkcí v oblastech: 
 

oblast zraková 

• zrakové rozlišování 

• zraková paměť 

• vizuomotorika – příjem, zpracování, uložení a znovu vybavení informací 

 

oblast sluchová 

• rozvoj sluchového vnímání 

• sluchové rozlišování 

• sluchová paměť 

• audiomotorika  

 

oblast prostorové orientace – orientace v prostoru 

 

oblast idermodality – schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového 

vnímání 

 

oblast seriality – řazení běžných opakujících se činností – režim dne … 

 

4. Grafomotorické dovednosti – správný úchop tužky 

5. Koncentrace pozornosti – od zadání až ke splnění úkolu 

 

Program Maxík  

je koncipován tak, aby byly všechny složky (motorická, grafomotorická a 

percepční) posilovány rovnoměrně. Pořadí jednotlivých činností je nutné 

dodržovat. 

 

Paní učitelky, které budou pracovat s předškolními dětmi, jsou pro tento 

program odborně proškoleny.  

 
Akreditace byla udělena pod Č.j.: MSMT - 49282/2012-201-1061 


