
Stimulační program MAXÍK 

 

Každá lekce se skládá ze tří úkolů, které musí jít pravidelně za sebou, tzv. 1. úkol, 2. úkol, 3. úkol. 

1. ÚKOL 

Vždy prvním úkolem je dýchání. Připevněte papír s nakresleným X, kde můžete (skříň, dveře…), vedle 

papír s nakreslenými čárky I I, udělejte pět Vašich kroků od skříně, tam bude dítě začínat. Vzpažit, 

nádech nosem, pravá ruka k levé noze, která se zvedá, výdech na nohu (menší krok), vzpažit, nádech 

nosem, levá ruka k pravé noze, výdech (menší krok), střídáme, než dojdou ke skříni se znakem X. Děti 

by se měly vydržet celou dobu dívat na křížek, neuhýbat očima, pak jdeme znovu na začátek, 

střídáme nohy a jdeme ke skříni se znakem čárek. Děti se vydrží dívat po celou dobu kroků na čárky. 

Jdeme opět na začátek, střídáme nohy a jdeme ke skříni se znakem křížek. (křížek, čárky, křížek). 

Konec. 

Pak je u prvního úkolu nějaký pod úkol, který je popsán na papíře. 

 

2.  ÚKOL 

 Grafomotorický list -  práce s fixou Stabilo, prosím používejte speciálně tuto fixu, slouží, ke 

správnému úchopu, pokud dítě bude tlačit, má funkci, že zajede, tím máte kontrolu, že dítě 

na fixu netlačí. Dbejte na správný úchop dvěma prsty, třetí podložený, dejte pokyn 

 ,,připrav se“ (děti už ví, že správně uchopí fixu, pravák do pravé ruky, levá ruka, její loket se 

položí na stůl, nohy pod stolem jsou u sebe a můžeme zažít s říkankou, dříve ne), dbejte, aby 

děti měly prázdný stůl, pokud je na něm spoustu věcí, nemohou dělat správný pohyb paží a 

vede to ke špatnému úchopu, celkovému držení těla u psaní. 

 Grafomotorický list, má vždy číslo a napsaný počet dní, kolik se má dělat, dále ke každému 

listu patří říkanka, která se nejdříve říká po slovech, až bude umět dítě úplně samo, bude 

říkat říkanku po slabikách, někdy se stane, že máte napsáno pro daný list dva dny, pokud dítě 

nezvládne říkat říkanku po slovech úplně sám, nepokračujte na slabiky, tudíž z dvou dnů, 

mohou být i čtyři dny, to platí i u slabik, pak teprve pokračujte na další grafomotorický list. 

 

    3.  ÚKOL 

 Je popsán v dané lekci, dělá se stejný po celou dobu lekce. 

 

LEKCE Č. 10 - ukázka 

1. Úkol   

 Dýchání s kroky ke křížku, k čárkám, ke křížku 

 Pravá ruka se nataženým ukazovákem dotkne nosu …….. viz papír 

2. Úkol 

 Grafomotorický list č. 10/1 – bez říkanky, jen slova nahoru – dolů 

3. Úkol 

 Hádanky pro Maxíka – čteme připravené dvojice slabik, slov a dítě odpovídá je to stejné, není 

to stejné. (papír č. 10/3) 



Další den: 

Tento postup platí i pro list č. 10/2. 

Pokračujeme stále stejně  1. úkol - dýchání + pod úkol, 2. úkol - grafomotorický list č. 10/3.  

 Říkanka Letí, letí letadlo, něco tě snad napadlo. (nejprve po slovech – 7 slov, na každé slovo 

daný grafomotorický tah), pokud zvládáme, další den pokračujeme ve stejném pořadí 1. úkol, 

2. úkol (grafomotorický list č. 10/3a), 3. úkol. 

 Říkanka Letí, letí letadlo, něco tě snad napadlo. (po slabikách – 9 slabik, na každou slabiku 

daný grafomotorcký tah). – grafomotorický list č. 10/3a. 

3. Úkol 

 Hádanky pro Maxíka  - papír č. 10/3. 

Další den: 

1. Úkol – dýchání + pod úkol, 2. úkol (grafomotorický list č. 10/4), 3. úkol – hádanky pro Maxíka. 

 Grafomotorický list č. 10/4 – říkanka Milujeme ježky, chodí všude pěšky - 5 slov, pak po 

slabikách – 12 slabik.  

Konec lekce č. 10. 

 

Lekce č. 11 

1. Úkol – dýchání + pod úkol viz papír – pravá ruka se dotkne pravého ucha …. Šup 

2. Úkol  - grafomotorický list č. 11/1 – říkanka – Je to linka kudrlinka, po slovech (4 slova) 

3. Úkol – sluníčková skládanka viz papír (papír 11/3) 

Další den: 

1. Úkol – dýchání + pod úkol 

2. Úkol – grafomotorický list č. 11/1 – říkanka -  Je to linka kudrlinka, po slabikách (8 slabik) 

3. Úkol – sluníčková skládanka 

Další den: 

1. Úkol – dýchání + pod úkol 

2. Úkol – grafomotorický list č. 11/2 – říkanka - Jede Kudrna, jede do Brna, po slovech (5 slov) 

3. Úkol – sluníčková skládanka 

Další den: 

1. Úkol – dýchání + pod úkol 

2. Úkol – grafomotorický list č. 11/2 – říkanka  - Jede Kudrna, jede do Brna, po slabikách (10 

slabik) 

3. Úkol – sluníčková skládanka 

Další den: 

1. Úkol – dýchání + pod úkol 

2. Úkol – grafomotorický list č. 11/3 – říkanka -  Letí malá muška a za ní beruška, po slovech (7 

slov, pozor samohláska a je také slovo, předložka za také slovo …) 

3. Úkol – sluníčková skládanka 



Další den: 

1. Úkol – dýchání + pod úkol 

2. Úkol – grafomotorický list č. 11/3 – říkanka – Letí malá muška a za ní beruška, po slabikách 

(12 slabik). 

3. Úkol – sluníčková skládanka. 

 

Konec lekce č. 11 

 

Tento postup dodržujeme u dalších lekcí. 

Papír, kde je napsáno datum, 1. úkol, 2. úkol, 3. úkol využijte k ocenění dětí. Děti si tam kreslí, co je 

napadne nebo si lepí samolepky nebo tisknou tiskátka. Nezapomeňte na ocenění do deníčku a 

chvalte, chvalte své děti!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


