P?ED?KOLNÍ P?Í PRAVKA
Vá?ení r odi?e,
dop?ejt e svém u p?ed?kolákovi kvalit ní per cep?n?-m ot or ickou p?ípravku,
r ozvíjející schopnost i, kt er é jsou nezbyt né pr o osvojené ?t ení, psaní a
po?ít ání.
Máte n?kdy pocit, ?e nemá va?e dít? radost z malování, ?e mu to vlastn? ani
moc nejde, n?kdy ho bolí ruka, p?i vybarvování p?etahuje, práci nedokon?í.
Nejdou mu vyslovit je?t? n?které hlásky, nechce hrát hry typu pexeso, nejdou
mu puzzle a nebo jen prost? nerado staví z lega. To v?e mohou být varovné
signály nerovnom?rného vývoje smyslového vnímání ?i motoriky.
Ne?ekejte pasivn?, co z va?ich d?tí vyroste, nebo? nejv?t?í nebezpe?í pro
rozvoj mozku a smyslového vnímání dít?te je pasivní p?ístup. Osobní
zku?enosti a zá?itky ovliv?ují nejen vývoj dít?te, ale doslova formují a budují
jeho mozek. Ke své správné funkci pot?ebuje mozek energii, kyslík a stimulaci.
P?i správné stimulaci se neurony významn? propojují a díky tomuto propojení
bude mozek aktivní a schopný se u?it po celý ?ivot. Jak správn? r ozvíjet
d?t ský pot enciál, kt er ý je nejvíce pr u?ný ve v?ku do 6let dít ?t e?
Pro úsp??né zvládnutí trivia (?tení, psaní, po?ítání) je rozvinuté zrakové,
sluchové ?i prostorové vnímání nezbytné. Nové výzkumy d?tského mozku
ukázaly, ?e z hlediska stimulace je p?ed?kolní v?k nejzásadn?j?í, nebo? si
m ozek zakládá 75 pr ocent neur onových spoj? práv? do ?est i let v?ku.

Per cep?n? m ot or ická p?ípravka ve va?í M?
Percep?ka je zam??ena na získání hrubo a jemnomotorických dovedností, na
osvojení správných návyk? p?i psaní, podpora ?petkového úchopu a plynulosti
pohyb? jednotlivých znak? (?áry,kruhy,oblouky,vlnky,elipsy? .), procvi?ování
prostorové orientace a vizuomotoriky (propojení ruky a oka), senzomotoriky,
na rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, rozli?ování,
pam?ti, analýzy, syntézy, pravolevé orientace, p?edmatematických p?edstav,
rozvoj pam?ti, abstraktního my?lení? zkrát ka kr eat ivní u?ení za p?íst upu
m et ody NTC Lear ning, jim ? snadn?ji dosáhnem e m axim álního
biologického pot enciálu dít ?t e, pr ot o?e u?í d?t i m yslet v souvislost ech,
u?í je pou?ívat zdvojených asociací a pom ocí m y?lenkových m ap, r ozvíjet
i f ant azii a obzor y dít ?t e.

1. pololet í
?íjen - leden (1500 K?, 15 lekcí, cena zahr nuje m at er iál pot ?ebný ke
cvi?ení)
2. pololet í
Únor - kv?t en (1500 K?, 15lekcí, cena zahr nuje m at er iál pot ?ebný ke
cvi?ení)

Výstupem percep?ky je lednové ?vysv?d?ení?, z n?ho? se dozvíte sou?asnou
úr ove? zm ín?ných dovednost í a schopnost í va?eho dít ?t e a dostanete
návodné mo?nosti, jak tyto schopnosti zlep?it a posílit.
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