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NĚCO MÁLO O MĚ … 

Moje uvádějící učitelka byla skvělý člověk a hlavně vynikající pedagog. Říkávala mi: 

 

LIDUŠKO, POZORUJ DĚTI A ZJISTÍŠ, ŽE VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM 

Tyto souvislosti jsem nalezla ve studiu mozku a v neuroterapiích. 

Začala jsem studovat neuroterapii, ne z pohledu komerční práce, ale z důvodu rozvoje mého dítěte. 
Tehdy jsem si vzala půjčku, koupila si nejlepší kurzy u nás i v zahraničí, koupila si přístroje a platila 
si supervize nejen k synovi, ale i k dalším lidem, se kterými jsem pracovala.  

A najednou to vše dávalo smysl – dokázala jsem přes mozek ovlivnit 
písmo… zlobení a nepozornost. Vše mělo kořeny v mozku. Např.: 
nevyzrálé eeg, vysoká hladina stresu, příliš mnoho vln theta – špatné 
soustředění. A tak rozkrývání souvislostí pokračovalo a pokračuje dál. 
Miluji to hledání podstaty. To nadšení rodičů, když objeví to své AHA, 
takto to můžeme zkusit. Základ speciální pedagogiky a neuroterpeutických 
znalostí mi dal to, co jsem hledala. Propojení expertních znalostí a praxe. 
Poznala jsem a stále poznávám mozek, který řídí vše. 
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Proč předávám své zkušenosti? 

Protože před pár lety mi jedna maminka řekla: „To kdyby věděla naše paní učitelka“. Slovo dalo 
slovo a paní učitelka se dozvěděla vše, co potřebovala. A dala mi tak podnět k vytvoření workshopů 
a později také akreditovaným kurzů.  

Svoje vědomosti a zkušenosti ráda předávám dál, protože jednoduchými změnami a 
diagnostickými nástroji můžeme ovlivnit kvalitu našeho života. Můžeme se posunout k pohodě a 
pozitivnímu prožívání našich dnů.  

Pojďte se mnou objevovat krásu souvislostí – dětí a lidí, jako celku.        

                                  Těším se na tu cestu s Vámi.                                

                                                                                         Lída Leinweberová                                                                                       
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Jak vznikl Institut praktické pedagogiky? 

 

Dlouhá léta jsme s kolegyní Miladou Smutnou pořádaly (.. a nadále pokračujeme ) workshopy o 

pozornosti a fungování mozku, grafomotorice a školní problematice. V závěru workshopu nám 

lidé děkovali za to, že získali komplexní náhled na danou oblast a praktické informace z praxe. 

Nabádali nás, abychom akce dělaly častěji, že jsou přínosné a pro větší množství lidí a daly o tom 

více vědět.   

A tak nazrál čas k založení institutu, akreditaci u MŠMT a prezentaci naší činnosti.  
 

Při práci v naší soukromé poradně se nejčastěji setkáváme s problémy v těchto oblastech: 

1. Pozornost – tedy spíše nepozornost ADHD, ADD 

2. Grafomotorika a počátky psaní 

3. Práce se stresem 

4. Špatný základ z počátků učení a dysporuchy 

5. Rodinné uspořádání a fungování 

6. Emoční nerovnováha 

7. Relaxace a jiné  

                             Většinou je problémů více pohromadě   
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Proč u dětí zmiňuji stres? … dovolte mi malou vsuvku 

 Protože, pokud jste ve stresu, tak se 
    ►   mnohem hůře soustředíte 

       ►  pracujete s větší chybovostí. 

          ►   úprava písma je téměř nemožná – křečovité držení tužky 

                                                               …  a tak bych mohla pokračovat dál a dál ….  
 

Často bývá tlak na výkon nejen ze strany učitelů (školy), ale také ze strany rodičů. Děti ráno vstanou, 

„ty šťastné“ stihnou ještě před začátkem školy nějaký trénink, po vyučování řada kroužků a 

organizovaných sportů a najednou je večer – úkoly a spát. Rodič v roli taxikáře je nervózní, jak vše 

zvládnout. Je toho moc – škola má přehnané nároky – bývá závěr rodičů. Mohou mít tento názor a 

kvalita výuky se liší učitel od učitele, ale často ten zdroj stresu bývá aspoň ze 40% doma. 

Nedostatečná komunikace, velmi málo času na volnou hru a relaxační činnosti, na to, dělat věci jen 

tak pro radost. V tom kolotoči povinností je každý domácí úkol jen další zátěží, ne prostor 

k procvičení učiva a zatáhnutí rodiče ke spolupráci se školou. Vůbec si nemyslím, že hlavní problém 

je na straně školy nebo rodiče – nechci mít roli soudce – jen si myslím, že je čas na zklidnění a 

pochopení. Ubrání tempa a přidání více pohybu, smíchu a radostné komunikace.  
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A teď zpět k Institutu praktické pedagogiky … 

Naší vizí je:  

Naučit rodiče a pedagogy vnímat v praxi pravidla mozku dítěte. 

Předávat klíče k dětskému mozku pedagogicky a prakticky. 
 

Pedagogové, kteří vidí dítě jako celek, tak chápou, že dítě je velice tvárné a Oni mají tu přednost, 
zanechat na něm svůj otisk. Dokonalá metoda bez pochopení podstaty problému nefunguje. Náš 
mozek formuje naše vidění světa. A tak víme, že křečovitost držení tužky není jen o ruce, ale i o 
vnitřním klidu a pohodě.  

 

 

 

Krátký dokument vyhrál na festivalu Academia film Olomouc cenu za nejlepší český populárně-
vědecký dokument a ocenily ho i zahraniční kapacity v oblasti výzkumu mozku. 

Česká televize natočila časosběrný dokument o naší práci s neurofeedbackem. 

Ve 12 minutách uvidíte shrnuté 4 měsíce práce. Terapie ovlivňuje život. 

Zde můžete shlédnout dokument. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10491868153-strachy-krachy/21156323162-davej-pozor/
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ZÁKONITOSTI MOZKU A PRAVIDLA JEHO FUNGOVÁNÍ 

 SE PROLÍNAJÍ NAŠIMI SEMINÁŘI 
 

TO, CO PŘEDÁVÁME JE PRAKTICKÉ 
 

Na seminářích se prolínají vědomosti pedagogické, speciálně pedagogické a  
vědomosti z oblasti principu práce mozku. 

 
A právě tady Vám vše začne dávat smysl, najdete souvislosti a uvědomíte si, že to funguje. 

 

Je to ta chvíle, kdy si řeknete AHA! 
 

A to je náš cíl: 
 

Dovést Vás prakticky k tomu, že i maličká drobnost, kterou třeba sami cítíte, ale 
netroufáte si ji vyzkoušet, může mít obrovský význam v životě dítěte, které 

provázíte.  

Povzbudíme Vás a ze semináře nebo workshopu půjdete nabití elánem a s chutí to 
zkusit. 
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Naše cíle jsou vysoké 

 
Postavit a vybudovat nové návyky je proces. Mnohem snazší je to tehdy, když 
navážete na to, co znáte, co je pro Vás samozřejmé. 
 

Proto Vám před každým seminářem nebo workshopem zašleme dotazníček 
s otázkami týkajícími se Vašich zkušeností a nejsložitějších oblastí.  
 

Udělá nám radost, když ho vyplněný zašlete zpět. 
 

 Proč?  

 Protože díky té chvilce Vaší ochoty k vyplnění, budeme vědět, na čem stavíte 
 a co aktuálního potřebujete řešit. Osvědčuje se nám to a proto u dotazníčku i    
 nadále zůstaneme.  
                  

 

             Na maličkostech a drobnostech nám záleží. 
 

                               Budeme rádi, když se připravíte na hravost a aktivitu.  

V rámci institutu vydáváme vlastní – praktické  materiály a vytváříme pomůcky, 
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které vedou k lepšímu soustředění a fungování mozku a ruku v ruce s tím i k lepšímu učení, rozvoji 
koordinace a emočnímu prožívání.  

    Jak číst s radostí 1, 2,3 
                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jsme tvůrci unikátního vzdělávacího 
on-line kurzu  Abeceda prvňáka, 
 

který přináší učitelům, rodičům a studentům 
praktická videa, pracovní listy a náměty 
z naší praxe. (Více než 120 návodných videí a 
120 pracovních listů a další stále přidáváme.) 

 

Inspirativní                                      
materiály zdarma 

 

http://praktickapedagogika.cz/vyukove-materialy/jak-cist-s-radosti-1/
http://abecedaadhd.cz/
http://www.abecedaprvnaka.cz/
http://abecedaprvnaka.cz/ukazkovy-tyden/
http://praktickapedagogika.cz/vyukove-materialy/jak-cist-s-radosti-1/
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AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE PRO UČITELE MŠ A ZŠ, 
SPECIÁLNÍ PEDAGOGY A ASISTENTY PEDAGOGŮ  

Active Brain s.r.o. 

 
 

Seznam seminářů s časovou dotací 8 vyučovacích hodin: 

 
 Rozvoj pohybových dovedností s ohledem na 

grafomotoriku u dětí od 3 let 
 

 Grafomotorika prakticky 

 Neklidné dítě v MŠ, ZŠ                

 Abeceda prvňáka  

 

Více informací, včetně termínů, najdete také na www stránkách pod tímto odkazem. 

http://praktickapedagogika.cz/akreditovane-programy/
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Rozvoj pohybových dovedností s ohledem 

na grafomotoriku u dětí od 3 let 
 

Na semináři Vás praktickými cvičeními provedeme oblastí rozvoje pohybových dovedností. Přes hrubou a 
jemnou motoriku a senzomotoriku se dostaneme ke grafomotorice. Objasníme si, jaký vliv na psaní mají pohybové 
dovednosti, psychika a správné návyky dětí. Zjistíte, jak nahlížet na dětskou kresbu. 
Vyzkoušíte si, jak jste na tom s přítlakem a jak stres a neklid ovlivňuje pohybovou složku u dětí. Podíváme se na 
možnosti relaxačních a aktivizačních chvil před grafomotorickým nácvikem. 

 
Seminářem získáte: 

 praktické tipy jak rozvíjet děti v pohybových dovednostech – pomůcky na hrubou motoriku a koordinační 
cvičení 

 náměty aktivit, her a cvičení pro rozvoj jemné motoriky a 
grafomotoriky 

 ucelené informace o přípravě na počáteční kreslení a psaní – volba 
psacího náčiní a materiálů, hygienické podmínky pro psaní - 
úchop psacího náčiní, tlak na psací náčiní, vedení ruky při psaní 

 dovednosti jak předcházet problémům při budoucím psaní - 
ohodnocení dovedností dětí a následná volba metod a pomůcek 
v další práci 

 praktické náměty pro přípravu předškoláků na psaní 
 vyzkoušíte si nejnovější pomůcky a psací potřeby 

 



 

© 2016 Active Brain               www.praktickapedagogika.cz     www.leinweberova.cz 

 

 

 
14 

 

            

 
Grafomotorika prakticky 

 
Praktická cvičení Vás provedou přípravou na psaní. Objasníme si, jaký vliv na psaní mají pohybové dovednosti, 
psychika a správné návyky dětí. Zjistíte jak nahlížet na dětskou kresbu a jak ji vyhodnotit s ohledem na 
grafomotorický vývoj. Podíváme se, jak vyzrálost mozku ovlivňuje kresbu, přítlak na psací náčiní. Stres a 
pozornost jsou mnohdy tím určujícím faktorem efektivní grafomotorické práce. Nahlédneme do oblasti motivace 
a psychické podpory dítěte spolu s praktickými tipy jak propojit domácí přípravu se školními požadavky ve psaní.  

 
Seminářem získáte: 

 praktické tipy a náměty jak postupovat při rozvoji grafomotoriky – uvolňovací cvičení, rytmizace pohybů, 
podmínky pro práci  

 ucelené informace o přípravě na psaní a počátcích psaní – úchop 
psacího náčiní, tlak na psací náčiní, vedení ruky při psaní, 
podmínky pro psaní 

 dovednosti jak předcházet problémům při psaní – ohodnocení 
dovedností dětí a následná volba metod a pomůcek v další práci 

 vyzkoušíte si nejnovější psací potřeby a pomůcky, nástavce pro 
navození správného úchopu 

 náhled na volbu grafomotorických listů, pracovních sešitů a 
písanek 
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Neklidné dítě v MŠ, ZŠ 

 
Na semináři se dozvíte, jak pohlížet na specifika chování u dětí v předškolním a mladším 
školním věku z pohledu moderních trendů. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.  
 

V praktickém workshopu se naučíte, jak upravit prostředí třídy a nastavit pravidla 
fungování ve třídě, jaké motivační prvky zvolit pro nastavení pozitivního klimatu ve třídě.  
 

Budete mít možnost vyzkoušet si nejnovější herní zařízení na práci s pozorností. Uděláme 
si malý vhled do vývoje dítěte z hlediska vyzrálosti mozku (EEG).  Objasníme si souvislosti 
mezi vývojem mozku a chováním dítěte v návaznosti na pedagogickou činnost ve třídě.  
 

Seminářem získáte: 
 ucelené informace o vývojových zvláštnostech u neklidných dětí, dětí s ADHD, ADD 
 náhled na jednotlivé aspekty chování dětí – agresivita, lhaní, úzkost, strach 
 hry k posílení vztahů žáků ve třídě a sociálních dovedností 
 praktické tipy k posílení kompetencí učitele při práci s neklidnými 

dětmi 
 ověřené návody a náměty z praxe k motivaci, úpravě prostředí, 

vizualizace pravidel chování apod. 
 video náměty k podmínkám práce ve třídě, herním situacím 
 kazuistické rozbory 
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Abeceda prvňáka 

 

Objasníme si vliv stresu a relaxace na pozornost a práci ve škole. Podělíme se s vámi o zkušenosti z praxe, jak 
využít speciálně pedagogické prvky ve výuce a předcházet obtížím ve čtení, psaní a počtech. Jedná se o praktické 
dovednosti, pomůcky a metody, které pomáhají nejen dětem se specifickými potřebami. 
 

Seminářem získáte:  
 praktické tipy na hry a pomůcky podporující úspěšný start dětí v první třídě 
 náměty a cvičení pro rozvoj pozornosti 
 náměty na pomůcky pro samostatnost dětí (strukturované prostředí, vizualizace 

pracovního místa a třídy, schémata podporující efektivní práci během dne) 
 praktické činnosti s pomůckami pro rozvoj smyslového vnímání, prostorové 

orientace a vizuomotoriky 
 dovednosti jak upravit prostředí pro relaxační chvilky, náměty na hry a pomůcky 
 osvědčené postupy jak na hravé učení 
 video náměty rozšiřující kompetence učitele       

 

Jsme tvůrci unikátního vzdělávacího on-line kurzu  Abeceda prvňáka, 
 

který přináší učitelům, rodičům, asistentům pedagogů a studentům praktická videa, pracovní 
listy a náměty z naší praxe. Čeká Vás více než 120 návodných videí a 120 pracovních listů. 

                                                                   
 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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SEMINÁŘE, WORKSHOPY A WEBINÁŘE GARANTOVANÉ IPP 

 

Semináře a workshopy jsou vhodné pro pedagogy, asistenty, rodiče a studenty.  
Tyto workshopy jsou v současné době v procesu schvalování akreditace MŠMT. 

 

Seznam: 

 Grafomotorické hrátky pro děti 3-5 let 

 Grafomotorika a psaní hravě 

 Leváci a příprava na psaní 

 Jak pracovat s dětmi s ADHD 

 Mozkohrátky 

 Pozornost a nepozornost a jak na ni 

 O stresu bez stresu 

 Jak pracovat s úzkostí u dětí 

 Jak na relaxaci u dětí 

 Jak na čtení hravě 

 Jak na počítání hravě 

 Jak číst s radostí I. – metodický workshop k pracovním listům  

 Jak číst s radostí II. – metodický workshop k pracovním listům  

 Jak číst s radostí III. – metodický workshop k pracovním listům  
 
 

Více informací, včetně termínů, najdete také na www stránkách pod tímto odkazem. 

http://praktickapedagogika.cz/odborne-vzdelavani/workshopy-nabidka/
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Workshopy jsou v časové dotaci minimálně 4 vyučovacích hodin. Pro základní a mateřské školy či 
jiné organizace připravujeme workshopy na míru a v časové dotaci až 8 vyučovacích hodin. Počet 
účastníků na workshopu je minimálně 8 účastníků.   
 
Všechny z uvedených workshopů rádi zrealizujeme i ve Vaší sborovně.  
 
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a inspiraci.  

 
 

Napište nám své dotazy a požadavky na vzdelavani@activebrain.cz , 
 

Rádi Vám sestavíme program na míru a uskutečníme jej přímo u Vás. 
 

Semináře a workshopy jsou zakončeny osvědčením o absolvování. 
 

 

Vzhledem k interaktivnímu charakteru kurzu je maximální počet  
12 účastníků v jedné skupince. 

 
 

mailto:vzdelavani@activebrain.cz
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GRAFOMOTORICKÉ HRÁTKY PRO DĚTI 3-5 LET 

 

Provedeme Vás praktickými cvičeními a hrátkami z oblasti rozvoje pohybových dovedností. Podíváme se na to, 
jak vyzrálost mozku ovlivňuje pohybový vývoj a následnou intervenci.  Přes hrubou a jemnou motoriku, 
koordinaci a senzomotoriku se dostaneme ke grafomotorice. Objasníme si, jaký vliv na psaní mají pohybové 
dovednosti, praktické sebeobslužné dovednosti, smyslové vnímání a správné návyky dětí. Budeme se zabývat 
tím, jakou roli hraje neklid a stres při grafomotorice a jak naladit děti k činnostem. Podíváme se na možnosti 
relaxačních a aktivizačních chvil před grafomotorickým nácvikem. 
 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

● Mozek, vyzrálost mozkových center a jejich vliv na pohybové dovednosti a motorický rozvoj 

● Nové trendy v pojetí rozvoje motoriky a grafomotoriky z pohledu neuroterapie, relaxace a stres 

● Praktické tipy a pomůcky na hrubou motoriku a koordinační cvičení 

● Náměty aktivit, her a cvičení pro rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a vizuomotoriky 

● Ukážeme si pomůcky vhodné pro nácvik sebeobslužných dovedností 

● Získáte tipy, jak vést děti k uvědomění si vlastního těla a vytvořit uvolněnou a radostnou atmosféru pro 

činnosti k hravé grafomotorice  

● Vyzkoušíte si, jaké mají vypadat správné návyky ke psaní - úchop psacího náčiní, přítlak na psací náčiní a 

sklon, vedení ruky 

● Vyzkoušíte si nejnovější pomůcky, materiály pro rozvoj smyslového vnímání vhodné pro děti od 3 do 5 let 

Diskuse 
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GRAFOMOTORIKA A PSANÍ HRAVĚ 

Oblast hrubé, jemné motorika, grafomotoriky a psaní je čím dál větší problémem pro děti útlého věku i 
školních let. Oslabení, které v této oblasti děti mají, se přenáší do všech rovin života a často ústí v nechuť, 
negaci a psychické bloky ze psaní. Vybudováním správných návyků ke psaní lze těmto obtížím 
předcházet. Vše Vás čeká na tomto praktickém workshopu.  

 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

● Mozek, vyzrálost mozkových center a jejich vliv na pohybové dovednosti a motorický rozvoj 

● Nové trendy v pojetí rozvoje motoriky a grafomotoriky z pohledu neuroterapie, relaxace a stres 

● Jak rozvíjet hrubou motoriku, koordinaci a vizuomotoriku – vyzkoušíte si vhodné pomůcky 

● Jemná motorika a vliv její úrovně na úspěch ve psaní, spektrum činností a tipy na ověřené hry a 

činnosti 

● Grafomotorika a uvolňovací cvičení – co je to grafomotorické cvičení, jaké má principy a jak ho 

připravit 

● Správný úchop, sklon při kreslení a psaní, přítlak na psací náčiní 

● Praktická cvičení, tipy a materiály k rozvoji 

● Volba psacího náčiní – vhodné náčiní, na co si dát pozor při výběru, vyzkoušíte si škálu pomůcek 

● Hry a cvičení vhodné pro grafomotorickou přípravu 

Diskuse 
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LEVÁCI A PŘÍPRAVA NA PSANÍ 

 

Levorukost je specifická oblast. Při výrazně vyhraněné lateralitě si děti hůře zvykají na pravoruké 
prostředí a potřebují speciální pomůcky pro leváky a jiné uspořádání pracovního místa. U psaní často 
dochází k napětí při psaní a následnému nadměrnému přítlaku a bolestem ruky.  Vybudováním 
správných návyků ke psaní lze těmto obtížím předcházet. Vše Vás čeká na tomto praktickém workshopu.  
 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

● Mozek, vyzrálost mozkových center a jejich vliv na pohybové dovednosti a motorický rozvoj 

● Nové trendy v pojetí rozvoje motoriky a grafomotoriky z pohledu neuroterapie, relaxace a stres 

● Jak levorukost ovlivňuje běžný život, praktické činnosti – jak dětem usnadnit denní aktivity 

● Jak rozvíjet hrubou motoriku, koordinaci a vizuomotoriku u leváků – specifika činností 

● Jemná motorika a vliv její úrovně na úspěch ve psaní, spektrum činností a tipy na ověřené hry a 

činnosti 

● Grafomotorika a uvolňovací cvičení z pohledu leváka 

● Jak vytvořit pracovní prostor pro pohodovou školní přípravu s ohledem na levorukost 

● Podmínky pro zdravé psaní u leváků - správný úchop, sklon při kreslení a psaní, přítlak  

● Volba pomůcek a psacího náčiní pro leváky – vhodné náčiní, na co si dát pozor při výběru 

● Praktická cvičení, tipy a náměty k rozvoji 

Diskuse 
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JAK PRACOVAT S DĚTMI S ADHD 

 
Děti s ADHD a jejich rodiče se často potýkají s nedostatkem funkční postupů, technik a pomůcek, které 
pomohou v procesu učení a běžného života. Děti se hůře orientují v čase, prostoru, povinnostech, které 
na ně čekají a neumějí udržet řád. To se výrazně promítá do roviny emočního prožívání, vzniklých 
konfliktních situací a sebehodnocení. Poznatky a zkušenosti z oboru neuroterapií a speciální pedagogiky 
jsme shrnuli do tohoto praktického workshopu.  
 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

● Nové trendy ve vzdělávání dětí s ADHD z pohledu výzkumu mozku 

● Dítě s ADHD a jeho svět – emoce, prožívání, stres, limity a jejich odraz v životě a fungování ve 

škole 

● Pedagog jako partner, průvodce – roviny komunikace a vzájemného respektu, hranice v chování 

● Jak připravit prostředí pro děti s ADHD, pracovní místo  

● Praktické tipy a náměty na strukturu dne, vizuální podporu činností, pravidla chování 

● Sebehodnocení a motivace v procesu učení a přípravě do školy 

● Pomůcky a metodické materiály pro výuku 

● Praktická cvičení a hry s relaxačními prvky, která lze využít během vyučování 
 

Diskuse 
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MOZKOHRÁTKY 

 

Jak funguje náš mozek a jak jej rozvíjet? Jak ovlivňuje stres a nepohoda náš výkon? Prožitkový interaktivní 
kurz vedený odbornými lektory, za jejichž asistence budete pracovat s přístroji na měření pozornosti a 
stresu. Vyzkoušíte si herní přístroje na trénink pozornosti - mozkostřelba, míček, balanční plošina.  Zjistíte, 
jaké jsou možnosti rozvoje mozku pomocí krátkých her, které lze zařadit kdykoliv během dne.  

 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

● Fungování lidského mozku a jeho potenciálu  

● Zjistíte, jakým způsobem a jakými přístroji lze změřit pozornost a stres 

● Jak rozvíjet pozornost a ovlivnit stres díky praktickým cvičením  

● Vyzkoušení si herních přístrojů na pozornost  

● Hlavolamy a hry zaměřené na rozvoj mozku 

● Bonus:  

     Po dobu jednoho měsíce od uskutečnění semináře, 1x týdně stručný e-mail s tipy k rozvoji mozku 

Během workshopu je možnost vyzkoušení si oxygenoterapii – kyslíkovou regenerační kúru 
 

Diskuse 
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POZORNOST A NEPOZORNOST A JAK NA NI 
 

Jak funguje náš mozek a jak jej můžeme trénovat? Jak pracovat s pamětí a pozorností? Tyto otázky jsou 
v současné velice časté. Nízká schopnost soustředění a míra pozornosti výrazně ovlivňuje náš výkon. 
Děti jsou ve škole i doma, při přípravě na školu limitované svoji nepozorností. V kombinaci 
s hyperaktivitou je pozornost limitovaná u dětí s ADHD. To se také úzce váže na paměť a vybavování 
informací.  
 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

● Fungování lidského mozku a jeho specifika u dětí ve vztahu k pozornosti a následné intervenci 
● Možnosti komplexního rozvoje mozku a pozornosti 
● Jak rozvíjet pozornost u dětí s ADHD 
● Vliv stresu a nepohody na pozornost a paměť 
● Význam relaxace pro školní výkon a ve vztahu ke schopnosti soustředit se 
● Vytvoření podmínek pro školní práci a efektivní práci dětí 
● Zábavné hříčky a techniky pro nácvik pozornosti využitelné ve třídě  
● Pomůcky a hry vhodné k relaxačním chvilkám a k tréninku pozornosti 

 

Diskuse 



 

© 2016 Active Brain               www.praktickapedagogika.cz     www.leinweberova.cz 

 

 

 
25 

 

            

 
 

O STRESU BEZ STRESU  
 

Co je to stres? Jak ovlivňuje naše prožívání a jak s ním umíme naložit? Jak funguje náš mozek ve stresu? 
Dokážete poznat, do jaké míry jste ve stresu a víte, jak si vytvořit mechanismy, jak ho eliminovat? Na tyto, 
ale i další otázky Vám odpovíme.  
A co víc? Nejen dospělí, ale i děti potkávají stres téměř v každém dni.  Naučíme Vás, jak pracovat a jaké 
techniky využívat při práci se stresem u dětí.   
 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   

 Jak funguje náš mozek ve stresu 

 Aspekty ovlivňující náš život – kde se stres bere a co s tím, jak nás ohrožuje stres 

 Jak se projevuje stres u dětí, specifika dětského prožívání  

 Práce pod tlakem a na čas a jeho vliv na výkon 

 Pozitivní motivace, hodnocení a její vliv na míru stresu  

 Praktické činnosti v oblasti práci se stresem u dětí – hry a náměty na uvolnění napětí 

 Ukázky úpravy prostředí a relaxačních chvilek do soukromí domova i do třídy 

 Jednoduché pomůcky v práci s dětmi 
 

Diskuse 
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JAK PRACOVAT S ÚZKOSTÍ U DĚTÍ 
 

Úzkost je v současné době jedna z oblastí, která trápí naše děti. Přetlak informací, podnětů, očekávání a 
povinností, se často nakupí a děti je neumějí zpracovat. Neví, jak si s tím poradit a v kombinaci s menší 
neobratností v komunikaci a jistotě v zázemí, se noří do neklidu. Je to v naší praxi často vyskytující se 
problém.  

 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   

 Seznámení se s pojmy související s úzkostí 

 Příčiny úzkosti, vnější aspekty současného životního stylu 

 Příznaky a projevy úzkosti z hlediska fungování mozku 

 Úzkost a stres v životě dětí 

 Jak pracovat s úzkostí, co pro děti můžete udělat – praktické tipy a hříčky 

 Jak připravit podmínky k pohodové atmosféře ve třídě 

 Praktická a ověřená cvičení a techniky na práci s úzkostí a stresem  

 
Diskuse 
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JAK NA RELAXACI U DĚTÍ 
 

V současné době jsou děti zahlceny množstvím podnětů, které často nedokáží zpracovat a dostávají se 
do vnitřního neklidu. Mají tendenci jít „z akce do akce“ a nejsou zvyklé „nacházet svůj vnitřní klid“.  
V populaci se zvyšuje procento dětí s ADHD a to výrazně ovlivňuje klima třídy a vztahy v kolektivu. 
Schopnost uvolnit se a zrelaxovat však hraje v roli dítěte podstatnou roli. Má vliv na schopnost učení a 
míru soustředění. Techniky a metody, které máme ověřené praxí v neuroterapií a speciální pedagogice, 
lze účinně přenést jak do prostředí školy, tak domova.  
 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

 Jak funguje mozek v relaxovaném stavu a jak ve stresu 

 Naše tělo a smysly 

 Co to je relaxace a jak ji vnímat v rovině práce s dětmi 

 Specifika uvolňovacích cvičení a relaxačních chvilek v prostředí MŠ, ZŠ a v domácím prostředí 

 Jak připravit prostředí pro děti 

 Hry a náměty na relaxační chvilky v běžném dni, které lze aplikovat i během vyučování 

 Pomůcky a hry pro rozvoj smyslového vnímání, senzomotoriky a uvědomění si vlastního těla 

Diskuse 



 

© 2016 Active Brain               www.praktickapedagogika.cz     www.leinweberova.cz 

 

 

 
28 

 

            

 

 

JAK NA ČTENÍ HRAVĚ 
 

Čtení je prostředkem k získávání informací o světě. Pomocí čtení dítě objevuje také samo sebe a své 
pocity, vžívá se do rolí postav a děje. V počátcích čtení je velice důležitá hravost a uvolněnost, aby se dítě 
nebálo číst. Zároveň je dobré pečlivě vybírat knihy a materiály, které v nácviku použít. Workshop je 
inspirací praktických činností a tipů, které tvoří základ pro čtení s porozumění a jako prevence 
specifických poruch učení.  
 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

 Fungování mozku ve čtenářském procesu 

 Vliv stresu na aktivitu mozku a následné obtíže při čtení  

 Rozvoj zrakového, sluchového vnímání a prostorové orientace jako prevence specifických poruch 
učení 

 Metodická posloupnost v počátcích čtení, výběr metod a čeho se vyvarovat 

 Volba pracovních materiálů ke čtení – výhody a nevýhody jednotlivých pomůcek, konkrétní tipy 

 Jaké pomůcky jsou vhodné k hravému čtení a rozvoji dílčích funkcí  

 Výroba pomůcek s vizuální podporou a jejich využití, hříčky a činnosti ověřené praxí 

 Výukové programy a jejich úloha v procesu čtení 
 
Diskuse 

 



 

© 2016 Active Brain               www.praktickapedagogika.cz     www.leinweberova.cz 

 

 

 
29 

 

            

 
JAK NA POČÍTÁNÍ HRAVĚ 

 

Počítání provází děti během celého života. Na základech, které děti získají v první třídě, se staví celá léta.  
Matematika vyžaduje od dětí velkou míru představivost a to je často obtížný a zdlouhavý proces.  
V počátcích počtů je tak velice důležité zvládnout toto období a nic neuspěchat. Workshop je inspirací 
praktických činností a tipů, které tvoří základ pro správné počítání a slouží jako prevence specifických 
poruch učení.  
 

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí:   
 

 Fungování mozku a matematické dovednosti 

 Vliv stresu na aktivitu mozku a následné obtíže při počítání  

 Rozvoj zrakového vnímání a prostorové orientace jako prevence specifických poruch učení 

 Metodická posloupnost v počátcích počtů a čeho se vyvarovat 

 Volba pracovních materiálů – výhody a nevýhody jednotlivých pomůcek, konkrétní tipy 

 Jaké pomůcky jsou vhodné k hravému počítání a upevnění pojmu čísla   

 Výroba pomůcek s vizuální podporou a jejich využití 

 Hříčky a činnosti ověřené praxí 

 Výukové programy a jejich úloha v upevnění učiva matematiky 
 
Diskuse 
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JAK ČÍST S RADOSTÍ I., II A III. 

METODICKÉ WORKSHOPY K PRACOVNÍM LISTŮM 
 

Workshopy navazují na výukový materiál Jak číst s radostí I. - III. 
 

V rámci semináře se dozvíte informace o nových trendech o fungování mozku 
 v souvislosti se čtenářskými dovednostmi.  

 

Vyzkoušíte si množství her, které snadno zařadíte do hodin českého jazyka i do chvilek mezi činnostmi ve 
vyučování. Hry, které se naučíte, lze využít na aktivizaci dětí a získání jejich pozornosti a tak procvičíte 
hravým způsobem čtenářské dovednosti. Spektrum činností je vhodné pro 1. stupeň ZŠ, těžit z něj mohou 
i pedagogové vedoucí nápravy žáků s dys – obtížemi na druhém stupni ZŠ. Cvičení a hrátky jsou 
zaměřeny na práci s pamětí a pozorností. Zvláštní důraz je kladený na orientaci v prostoru a práci očí.  
 
Workshopy Jak číst s radostí jsou vhodné pro učitele, studenty, rodiče i organizace, které si zakoupili 
metodický materiál. Jsou nadstavbou pro jeho využití v praxi. Při zakoupení celé sady Jak číst s radostí 
I., II., III. získáte 50% slevu na workshop (platí pro školy a instituce). 
 

Tento workshop budeme nabízet od listopadu 2016 jako celodenní workshop k zakoupeným 
materiálům. Dle dohody lze časovou dotaci i místo semináře upravit. 
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WEBINÁŘE 

Webináře jsou garantovány IPP a jsou v současné době předloženy k akreditaci MŠMT. 
Obsah webináře a časové rozložení jsou totožné s prezenčními kurzy uvedenými výše. 

Praktická část kurzu je ve webináři nahrazena videi z praxe k danému tématu. 
 

Účastníci získají osvědčení o absolvování.  
 

 Grafomotorické hrátky pro děti 3-5 let 

 Grafomotorika a psaní hravě 

 Leváci a příprava na psaní 

 Jak pracovat s dětmi s ADHD 

 Pozornost a nepozornost a jak na ni 

 O stresu bez stresu 

 Jak pracovat s úzkostí u dětí 

 Jak na relaxaci u dětí 

 Jak na čtení hravě  

 Jak na počítání hravě 

 Jak číst s radostí  - Metodické workshopy k materiálu Jak číst s radostí  
 

Aktuální nabídka bude zveřejňována prostřednictvím dostupných prostředků. 
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Záruka kvality 

Pokud v prvním bloku semináře zjistíte, že tuto problematiku znáte, nebo jste očekávali něco jiného, 

ihned Vám vrátíme peníze bez dalších otázek. Pokud byste pro nás měli nějaké konkrétní 

doporučení ke zlepšení obsahu kurzu, odměníme se Vám malým dárkem. 

 

                     Váháte, zda právě pro vaši organizaci jsme ti praví? 
 

Máme pro Vás návrh: 
 

Nabízíme Vám 15 minutovou konzultaci ZCELA ZDARMA, abychom se 

poznali a ujistili Vás, že Vám máme co nabídnout. Nic neriskujete a 

v průběhu rozhoru si také můžete prověřit naše praktické znalosti  
 

Kontaktovat nás můžete zde.  Prosím uveďte telefonní číslo a orientační čas 

ideálního telefonátu. Rádi Vám zavoláme zpět.  
 

                                                            Na Vaší spokojenosti nám záleží 
 

http://praktickapedagogika.cz/kontakt/
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Naší špičkovou službou je 

 

PRAKTICKÉ PORADENSTVÍ 
 

Předáváme naše letité zkušenost z pedagogické a neuroterapeutické praxe 
 doplněné o zahraniční zkušenosti a vlastní ověřené postupy a metody.  

 
Získáte rady, náměty, tipy a edukační materiály, díky kterým vyřešíte problémy,  

se kterými se potýkáte nejen ve škole, ale i doma.  
 Je to o hledání cest pro to které dítě, stejně jako pro rodiče či pedagogy, kteří se na nás obrací. 

 

V jakých oblastech Vám poradíme:  

 Předškolní pedagogika, školní zralost 

 Poruchy pozornosti, ADHD 

 Stres a relaxace 

 DYS poruchy  

 Nastavení a fungování vztahů v rodině, intervence v rodině 

 Supervize pro učitele 
 

Služby nabízíme nejen na našem pracovišti, ale i v terénu, 
přijedeme za Vámi a společně vyřešíme, co Vás trápí. 
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PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

 

Když začnu od těch nejmenších, tak jsou to problémy správného vývoje, tak jak ty děti by se měly vyvíjet, 
kam by měly jít, neměly jít a často se to týká také kompetencí sebeobsluhy a předškolních dovedností. 

 

Jedná se o oblasti ovlivňující připravenost na školní docházku a jsou to: 

 sebeobslužné dovednosti a samostatnost v jednoduchých aktivitách 

 hrubá a jemná motorika 

 prostorová orientace 

 grafomotorika a vizuomotorika 

 komunikační a sociální dovednosti 

 řečové a vyjadřovací dovednosti 

 zrakové a sluchové vnímání 

 rozumové dovednosti  

 schopnost soustředění 

 práce se stresem 

 
 



 

© 2016 Active Brain               www.praktickapedagogika.cz     www.leinweberova.cz 

 

 

 
35 

 

            

 
DIAGNOSTIKA MOZKU a PORUCHY POZORNOSTI 

Dělíme na ty, pro nás jednodušší, a to jsou ty, kde je jen porucha pozornosti a není tam žádná další 
nevyzrálost EEG, a na ty složitější, kde se přidružují další problémové oblasti, spojené s nevyzrálostí EEG. 
 

Jak tady toto zjišťujeme? 

Děláme a natáčíme mapu mozku a k tomu lékařské EEG, které máme rozšířené o nějaké další aktivity a na 
základě toho jsme schopni stanovit, jak se to dítě soustředí, jaký je ten jeho problém, zda ten jeho mozek 
pracuje vyváženě, harmonicky nebo ne. Dále z toho zjistíme, zda ta místa, kde se má vyskytovat rychlá 
frekvence mozkové činnosti, je rychlá, zda u dítěte nastává už další krok ve vývoji EEG, tzn. že už se tam 
začíná objevovat základní aktivita mozku, alfa. Toto nás zajímá z toho důvodu, jestli to dítě je schopné 
odpočívat a jestli je schopné zrelaxovat a fungovat ve škole, tak jak potřebuje.  

 

DYS PORUCHY 

V této oblasti se zaměřujeme na nejnovější trendy v práci s dys poruchami, tzn. že nepoužíváme jen 
klasické nápravné metody, ale vycházíme také ze zahraničních trendů, jako jsou např. vizuomotorické 
cviky, které jsou důležité zvláště u dys poruch. Také vidíme jako podstatné naučit děti a jejich rodiče 
správně pracovat s názorem a jednoduchými pomůckami, které děti rozvíjí v oslabených oblastech. 

Celkově bývá u dětí s dys poruchami také hodně často snížené sebevědomí a sebepojetí, proto pracujeme 
s celou rodinou a snažíme se rodiče a děti koučovacím způsobem dovést k tomu, aby se cítili dobře sami 
se sebou i spolu navzájem.  
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RODINNÉ VZTAHY,  RELAXACE PRO DĚTI i JEJICH RODIČE  

 

Relaxovat, odpočinout si a hledat k sobě cesty, to je důležitá oblast pro každou rodinu. 

Vyjíždíme do rodin a přímo v rodinách řešíme oblasti, které je trápí a vyvolávají nepohodu. 

U rodiny vše začíná a končí, proto jsem si na závěr nechala relaxaci a vztahy. 

My předáváme klíče a pomáháme otevírat dveře, 

ale také víme, že mnohé klíče máte právě Vy v sobě. 

 

Jsme rádi, když v sobě objevíte poklad, o kterém jste  
tušili a jen jste ho třeba neměli odvahu odkrýt.  

Naše cesta průvodců je krásná.   

Vážíme si možnosti být s Vámi.  

      Těšíme se na sdílení, hledání a nalézání krás 
                 praktické pedagogiky   

                                                                                                Lída a Milada 
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Naše pracovní dny jsou pestré. Podívejte se…  
 

Práce a výsledky měření na lékařských přístrojích přináší  
praktické a využitelné informace, se kterými dále pracujeme. 
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Hry na lékařských přístrojích: 

    
 
 
 
 
 

Obrazovka terapeuta a klienta…  
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Děti jsou dobře připravené na vstupní vyšetření 
 
 
Dále je čekají hry  
a zábava spojená  
s rozvojem mozku 
i osobnostním  
rozvojem.  
 
 
 
Individuální terapie  
není jen o sezení u PC  
nebo s papírem a tužkou.  
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                                                               Takto nás vidí děti na pobytové akci. 
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Konference, semináře a praktické workshopy, to je naše parketa … 
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