


KDO JSME?
Herní klub rodičů a dětí, podporující rozvoj nejen rozumových schopností dětí do 6 let věku.

PROČ  MAXÍK?
Protože jedeme na maximum.j

Snažíme se v maximální míře podpořit rozvoj schopností a dovedností dětí.
Využít volný čas spolu s dětmi.

Maximální podpora týmové spolupráce, tedy využití potenciálu jakéhokoliv člena našeho klubu.
Spolupracujeme a vymýšlíme výlety, společné akce, předáváme si informace z oblastí, které jsou blízké jednotlivým členům.

Snažíme se o vytvoření dobré nálady všechSnažíme se o vytvoření dobré nálady všech.
Předčítáme knihy na pokračování.

Podporujeme ty, kteří chtějí dělat něco navíc.
Podmínkou členství v klubu je věk dítěte do 6 let a účast rodičů či dospělé osoby při jednotlivých akcích klubu.

HERNÍ ODPOLEDNE ‐ lichý týden – úterý od 14.30 – 16.00 hod  
PŘEDČÍTACÍ ODPOLEDNE li hý týd čt t k d 15 00 16 00 h dPŘEDČÍTACÍ ODPOLEDNE ‐ lichý týden – čtvrtek od 15.00 – 16.00 hod

Na všechny se moc těšíme
Navštivte naše fotoalbum na www.berusky2009.rajce.net

nebo přímo internetové stránky herního klubu www.maxik.berusky2009.cz



Ještě než  jsme odstartovali činnost klubu 
v plné míře bylo nutné stanovit 
dlouhodobou strategii, ujasnit si 
představy o tom, co vlastně od herního 
klubu očekáváme, jasně vymezit pravidla 
důležitá k fungování a hlavně utvořit 
zdravé jádro……..

„Předstartovní“ 
výlet do Plzně



Jelikož Plzeň je nám 
nejblíže a zároveňnejblíže a zároveň 

skýtá mnoho 
ž tí j k dmožností, jak zde 

prožít příjemné chvíle, 
stala se naším cílem…..

Shodli jsme se v tom, že 
nejdůležitější pro činnost klubu 
bude :
VYTVOŘIT SPOLEČENSTVÍ, 
RODIČŮ A DĚTÍ, KTEŘÍ JSOU 
OCHOTNI VE SVÉM VOLNÉM 
ČASE PROŽÍT NĚCO, CO BUDE 
VŠEM PŘINÁŠET NEJEN NOVÉ 
ZÁŽITKY, ALE TAKÉ ROZVÍJET 

Á Ě Í Ě ÝPOTENCIÁL DĚTÍ I DOSPĚLÝCH V 
JAKÉMKOLIV SMĚRU. 



Myšlenka týmové 
spolupráce je základem p p j

pro činnost klubu. 
Jakýkoliv člen by měl ý y

obohacovat společenství 
o aktivity, které jsou mu y, j

blízké……………..

Jelikož  jde o rodiče dětí 
převážně ve věku předškolním 
a vyjjímečně mladším školním, 
je přítomnost rodičů na akcích j p
pořádaných klubem jednou z 
podmínek členství.  Toto samo 
o sobě vymezí společenskouo sobě vymezí společenskou 
skupinu, která se zde utvoří.



Pravidelná setkávání nejen nad společenskými hrami se uskutečňují 
vždy v úterý a ve čtvrtek 1x za 14 dní 14.3O‐16.30 hod.y ý



Při odpoledních úterních setkáních využíváme 
vše, co nám nabízí prostor třídy, tedy metodický 

materiál podporující rozvoj motoriky, 
k k i í h d d í l i kéh ž á íkonstruktivních dovedností, logického uvažování, 

ale také posilování analyticko‐syntetických 
dovedností dětí.

Pracujeme s mozaikami, puzzlemi, kubusy, 
vkládačkami, stavebnicemi, různými kuličkovými 

tobogány apod. Důležitá je spolupráce dítěte s 
dospělým který nabízí individuální dopomocdospělým, který nabízí individuální dopomoc 
každému z dětí, což v běžném režimu dne je 

neuskutečnitelné, nicméně pro tuto skupinu dětí 
velice důležité a přínosné.



Přítomnost 
dospělého nadospělého na 
všech akcích je 

podmínkou členství 
v herním klubuv herním klubu.

Tím je nejen zaručen dostatečný 
individuální přístup ke každémuindividuální přístup ke každému 

dítěti, ale rodič se stává 
nejdůležitějším článkem, který 

působí na dítě. Zároveň načerpápůsobí na dítě. Zároveň načerpá 
nové informace, jak může 

stimulovat vývoj svého dítěte a 
konzultovat s ostatními rodiči  i 

učitelkou  aktuální postřehy.





Pedagog je zde pouze tím, kdo nabízí a 
seznamuje. Aktivní směrem k dítěti je rodič, což je 
důležité, jak pro dítě, tak pro rodiče samotné. Tato 

šl k j těž j í t ké NTC té č ímyšlenka je stěžejní také v NTC sytému učení, 
jenž staví na pravidelné práci s dítětem v rodině.



PRAVIDELNÁ  ČTVRTEČNÍ 
Á Á ÍSETKÁVÁNÍ  NAD  KNIHOU



Před začátkem 
čtvrtečních setkáváníčtvrtečních setkávání 

se věnujeme 
prohlížení časopisůprohlížení časopisů, 

encyklopedií, 

ale také sestavováníale také sestavování 
tematických puzzlí, 

vykreslování avykreslování a 
doplňování úkolů z 

časopisůčasopisů.



V předčítání se střídáme s 
maminkami. Naším 

pravidlem se stalo, že toto 
je klidné odpoledne, kde 
jeden neruší druhého, tak 
jak to ke knihám patří. 

Učíme se soustředěnosti, 
pozornosti a vnímání textu.



ZÁPIS PŘÍBĚHU DO MYŠLENKOVÉ MAPY.
K zápisu předčítaného příběhu

používáme obyčejné tužky. Kresba p y j y
obyčejnou tužkou vede k vystižení podstaty, 

více, než použití barevných odstínů. 
I tento prvek je jedním, jenž podporuje  p j j j p p j

systém učení NTC.



Následně společně 
„předčítáme“ z 
toho, co jsme k 

příběhu „zapsali“.



Předčítané příběhy také používáme jako 
motivaci k rozvoji v oblasti rozumových 
dovedností, tentokrát práce se znaky:

„JAK ŠLY HRAČKY DO ŠKOLY“
‐ zaznamenávání příběhu a záznam číselné řady 

do 10, určování počtu prvků.



Modelování tvarů 
číslicčíslic.



SESTAVOVÁNÍ NÁZVŮ 
ZVÍŘAT ZE SIREK.ZVÍŘAT ZE SIREK.



Opisování názvů výrazů 
obličeje. 



Zakončení čtvrtečních odpolední je 
také vyhrazeno výtvarným 

činnostemčinnostem.
Rozvoj tvořivosti, ale také podpora 

v oblasti grafomotoriky.v oblasti grafomotoriky.



ZDOBENÍ TRIČEK, OTISKOVÁNÍ 
Í ŮPODZIMNÍCH LISTŮ



.. v návaznosti na podzimní předčítání ..



Výroba 
slizu

Úterní setkávání jsou také věnována 
jednoduchým pokusům……..

slizu.





VYRÁBÍME BUBLIFUK



RECEPT NA BUBLIFUK: 10 dílů destilované vody
3 díly jaru – pinnie, nebo citrus, či jahoda
1 díl glycerinu, zakoupíme v lékárněg y p

Zamícháme a necháme 24 hodin v uzavřené nádobě.
Ale my jsme nevyrželi do druhého a dne a foukali hned po zamíchání .-)  a dílo se zdařilo.



TVOŘÍME KRONIKU

Ježíšek nám nadělil maxíkovskou kroniku a tak se  scházíme a 
doplňujeme fotografie a texty k jednotlivým akcím.





Každé herní odpoledne končíme 
a předčítací začínáme naší 

HYMNA
Re:
Ten hraje to a ten zas tohle

„maxi‐hymnou“. a všichni dohromady 
zahrajem si dost.

11.
Když hrajem špagety, 
máme chuť na jídlo,
milujem výlety,
to by nás bavilo.

Re:
Ten hraje to a ten zas tohleTen hraje to a ten zas tohle
a všichni dohromady 
zahrajem si dost.

2.
A když se sejdeme,
všichni se smějeme,
a když ne-smějemea když ne-smějeme,
tak něco hrajeme.

Re:
Ten hraje to a ten zas tohle
a všichni dohromady 
zahrajem si dost.



Sbíráme „maxi‐body“, 
za účast na herním odpoledni, na předčítání a akcích..p , p

a pak odměňujeme: 10 MAXIBODŮ BONBON……a pak odměňujeme: 10 MAXIBODŮ‐ BONBON

25 MAXIBODŮ‐ LÍZÁTKO
50 MAXIBODŮ ‐ PŘEKVAPENÍ



A kdo už nasbíral 
potřebný počet maxibodů, 

zaslouží si odměnu
– vyhodnocení 

mnohatýdenního snažení.



O zajištění odměny se postarali rodiče, tak 
jen pilně sbírat ať se může přidělovatjen pilně sbírat, ať se může přidělovat.



Testování – vstupní 
testy do Mensy.



Přihlásit na testy se mohl 
kdokoliv bez věkového omezení.

ProjdemeProjdeme, 
či neprojdeme ……..



VÝLET DO TECHMANIA PLZEŇ SCIENCE CENTER







HERNÍ VÍKEND NEPOMUK 

Ať jsme malí nebo větší společenské hryAť jsme malí, nebo větší, společenské hry 
nám svědčí ……..





Maxíkovské dopoledne v hale.

23.leden /2010



NEDĚLNÍ BRUSLENÍ –zimní stadion Domažlice 





PRÁZDNINOVÉ PLAVÁNÍ



PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ VÝLETY



MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ZÁŘÍ 2009



ZpívajícíZpívající   
fontánafontána          



Malování na obličej…….

……. závěr sobotního výletu.



PLZEŇSKÉ 
MUZENUM 
LOUTEKLOUTEK





Chudenice – KlatovyChudenice Klatovy
říjen 2009



Výstup na Bolfánek





A komu se v úterý nebo ve čtvrtek nechce rovnou domů ……

……může s námi pokračovat a plánovat v pizzerii.



STŘÍPKY Z 
VÍKENDOVÝCHVÍKENDOVÝCH 

POBYTŮ





Projdi trasu 
čoznačenou 

provázkem po p p
slepu.



Pavoučci z muffin



Balonky štěstí





OBRÁZKY Z PÍSKU





KERAMICKÉ 
O OŽPODLOŽKY





HLEDÁNÍ POKLADU



PŘÍSTŘEŠKY PRO 
LESNÍ SKŘÍTKYLESNÍ SKŘÍTKY



ALE TAKÉ TÁBORÁK



Vše ostatní na: http://www.maxik.berusky2009.cz/
autor fotografií : Marie Čermáková


