
NÁPRAVA GRAFOMOTORICKÝCH OBTÍŽÍ

Grafomotorika je jednou z důležitých oblastí při posuzování školní zralosti dítěte. Jestliže je grafomotorika

dítěte neobratná, dítě nerado či neúhledně kreslí a maluje či tyto činnosti až odmítá, stěžuje si na bolest

ruky  při  kreslení,  eventuálně  má zafixovaný  nesprávný  úchop psacího náčiní  a  nedaří  se  jej  odstranit

pomocí ergonomických pomůcek, není vhodné tyto obtíže podceňovat a je na místě vyhledat odbornou

pomoc. Obvykle je žádoucí absolvovat program nápravy grafomotorických obtíží.

Nesprávný úchop psacího náčiní může mít negativní vliv na chuť dítěte do kreslení a malování. Ve školním

věku může ovlivnit  školní  úspěšnost  –  neplynulost  a  snížená rychlost psaní,  nečitelnost  textu,  zvýšená

chybovost a unavitelnost při psaní a s tím související ztráta pozornosti. Je proto vhodné řešit nesprávný

úchop  již  v předškolním  věku.  Rehabilitačním  kurzem  nápravy  grafomotorických  obtíží  lze  nesprávně

zafixovaný úchop psacích pomůcek odstranit.

Aby byla náprava maximálně efektivní, je kurz veden individuální formou (1 či 2 účastníci na 30ti minutové

lekci).  Během tříměsíční nápravy se pracuje na uvolnění kloubů horní končetiny a postupně je vyvozen a

fixován správný úchop. Řízená náprava- setkání s lektorkou jsou 1x týdně. První dva měsíce lektor naučí

rodiče a  dítě uvolňovací  cviky  (nezbytná je  aktivní  účast rodiče-dospělého),  které jsou nutné provádět

každý den. Po celou dobu nápravy nesmí dítě používat klasický úchop (kreslit, malovat, stříhat ...). Třetí

měsíc  se  fixuje  správný  úchop.  Po zafixování  správného úchopu je  vyhráno! U  dětí  můžeme

pozorovat zvýšený zájem o kreslení a malování, výrazně se zlepšuje kvalita provedení, zvyšuje se rychlost. 

Kurz  bude  probíhat  v herně  MC  Hvězdička  vždy  ve  středu  (16:30  -18:00),  přičemž  přesný  čas  bude

s účastníky domluven individuálně. Cena za celý kurz nápravy grafomotorických obtíží je 1 600,-. 

Bližší informace (pomůcky atd.) budou sděleny mailem po přihlášení na kurz (hvezdicka.grafo@email.cz) a

na úvodní nápravné lekci.

lektor - Mgr. Iveta Čadková Oriničová – speciální pedagog

přihlášení na kurz nápravy skrze mail – hvezdicka.grafo@email.cz        


