
Tréninkový program k odstraňování grafomotorických obtíží u dětí 
předškolního a školního věku.

(Informační leták)

Tento rehabilitační program je určen pro děti ve věku 6-12 let s potížemi v písemném 
a kresebném projevu. Písmo těchto dětí je velmi často rozházené, neúhledné, méně čitelné 
až nečitelné, kresby většinou nepěkné. Děti píší pomaleji  a při psaní i kreslení se rychleji 
unaví. Únava pak způsobuje např. nárůst chyb v diktátech, zhoršení kvality písma apod. 
Na podkladě dlouhodobých potíží s grafickou úpravou a obvykle také nepříjemného pocitu 
bolesti ruky se u těchto dětí velice často vytvoří nechuť ke psaní a kreslení. Písemná úprava 
se pak dále zhoršuje a děti odmítají psát a kreslit.

Rehabilitační program „KURZ GRAFOMOTORIKY“ vychází z poznatků neurologů, 
speciálních pedagogů a psychologů. V rámci tohoto kurzu se snažíme o pozitivní změny ve 
vývoji dítěte.V průběhu kurzu se pokoušíme odstranit špatné návyky, kterými jsou především 
nesprávné a křečovité držení psacích potřeb. 

Kurz grafomotoriky trvá 10 -12 týdnů. Během této doby by dítě nemělo ve škole či 
školce  psát  ani  kreslit.  Nemělo  by  používat  pero,  pastelky,  ale  ani  štětec  nebo  nůžky. 
Dovolují se jen malé výjimky, kdy dítě např. doplňuje probíraný jev do doplňovacího cvičení 
nebo  dopisuje  výsledky  výpočtů  v  matematice.  Ve  školce  je  možno  nahradit  malování 
štětcem  malováním prsty,  nůžky lze nahradit  pouhým trháním papíru atd. Školy i  školky 
tento kurz znají a bez problémů s naší poradnou spolupracují.

Kurz  grafomotoriky  dítě  navštěvuje  vždy  v  doprovodu  dospělé  osoby  -  nejlépe  s 
jedním z rodičů jednou za týden v odpoledních hodinách. Každý týden se dítě naučí nový 
cvik,  který  dále  procvičuje  doma.  Po  týdnu  ho  předvede  vedoucímu  kurzu  a  pokud  je 
zvládnut, přechází na další. 

Kurz grafomotoriky je rozčleněn do tří základních bloků v trvání 3 x 3 týdny. 
Nejprve děti malují temperou a houbou, pak špejlí a tuší a nakonec progresem. 
Pokud se stane, že se rodič nemůže s dítětem dostavit na cvičení v poradně, bude doma s 
dítětem v zadaném cviku pokračovat do dalšího týdne.
Po ukončení těchto bloků přechází dítě na vyvození  správného úchopu psacích potřeb a 
postupně začíná ve škole psát a kreslit .

Zvládnutí  tohoto  rehabilitačního  programu  je  velice  náročné  nejen  pro  děti,  ale 
především pro rodiče. Je proto velice důležité, aby rodiče předem vše pečlivě zvážili a 
rozhodli se, zda toto cvičení se svým dítětem podstoupí. Pokud se rodiče rozhodnou 
svému dítěti pomoci, pak je nezbytně nutné započatý kurz vždy celý dokončit!!!

Na  první  schůzku  kurzu  si  rodiče  s     dítětem  přinesou  :  balicí  papír,  velký  igelit 
(minimálně 1,5mx1,5m), tempery (stačí 1 tuba), misku na vodu, velkou mycí houbu, ručník, 
nůžky a sportovní, pohodlné oblečení.

     V  případě  zájmu  o  absolvování  KURZU  GRAFOMOTORIKY  v Pedagogicko-
psychologické poradně Litoměřice nás kontaktujte na  tel. čísle : 416 733 015 nebo na 
adrese, která je uvedena v hlavičce tohoto informačního letáku.

Těšíme se na setkání s Vámi !

                                                                                              pracovníci PPP Litoměřice


