Képességfejlesztő Mozgásprogram

Sikeres iskolakezdés,
örömteli iskolás évek!
A Varázskuckó a gyermekeket az óvodáskortól a kisiskoláskoron át egészen az általános iskola elvégzéséig különböző
módszerek használatával, egyénre szabott programmal
vezeti a sikeres élet felé.
Gyakran előfordul, hogy a gyermekek idegrendszerének érése nem
fejeződik be 6-7 éves korukra, mikor az iskolát elkezdik, így ott nem
tudnak megfelelően teljesíteni. Ilyenkor érdemes az alapoknál
keresgélni: a csecsemőkori reflexek jelenlétét megfigyelni. A csecsemőkori reflexek megléte könnyen és gyorsan felmérhető egy
30 perces játékra alapuló feladatsoron keresztül, szükség esetén
pedig a megfelelően összeállított mozgásprogram segítségével
játékosan fejleszthető.

www.varazskuckogyor.hu

Milyen esetekben
segít a Varázskuckó?
Óvodás gyermekek esetében, ha:

Iskoláskorban, ha:

késve indul el a beszédfejlődésük

tanórán nem tudnak figyelni,
koncentrálni, az órákon ficánkolnak

5 éves korban még gondot jelent a bepisilés
túl agresszívek és verekedősek,
vagy épp túl visszahúzódóak és gátlásosak
nem szívesen hallgatnak mesét,
nem szívesen rajzolnak vagy színeznek
nehezen fejezik ki magukat

tábláról nehezen másolják le a feladatot,
nem jól emlékeznek az információra
túl fáradékonyak, vagy épp
ellenkezőleg, már hiperaktívak
csöndesek, szorongók, vagy
másik végletként verekedősek,
konfliktushelyzeteket keresők

esetleg kerülik a szemkontaktust
szétszórtak, kerülik a feladathelyzeteket

diszlexia, diszkalkulia,
diszgráfia jegyeit mutatják

mozgáskoordinációjuk, vagy
egyensúlyérzékük nem megfelelő

A Varázskuckóban számos
módszertant ötvözve,
kizárólag játékos mozgásformákat felhasználva
fejlodnek a gyermekek.

A Varázskuckóban
alkalmazott módszertanok:
képességfejlesztő reflextorna a fennmaradó csecsemőkori reflexmaradványok felülírására, általános éretlenség, részfunkció- és viselkedészavar,
hiper- és hipoaktivitás, autisztikus spektrumzavar esetére
Ayres-terápia a felmerülő magatartási problémák, hiperaktivitás esetén,
illetve ha az egyensúlyi rendszer nem működik megfelelően
pedagógiai kineziológia az iskolás években a gyermekben kialakuló tanulási
blokk, stressz oldására
dráma- és varázsjáték az érzelmi önkifejezés, magabiztosság, kommunikációs
készségek fejlesztéséért, a megfelelő önbizalom eléréséért
mozgáskotta foglalkozás a gyermekek testi, kognitív, affektív, és viselkedéses
funkcióinak mozgásra és játékra alapuló fejlesztéséért
viselkedésterápia, ami által fejleszthető az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknél gyakran felmerülő hiperaktivitás-figyelemzavar és a magatartászavar

A Varázskuckó komplexitását a
fent említett módszerek együttes
és folyamatos alkalmazásával
biztosítjuk az ideérkezo
„kuckólátogatók” számára.

Varázskuckó Képességfejleszto Alapítvány
Eltérő Fejlődésű Gyermekekért

Alapítványunkat 2018-ban hoztuk létre azzal az egyszerű céllal, hogy a
Varázskuckó-modell szerinti játékra épülő mozgásos fejlesztés a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik részére is elérhetővé váljon.
Hiszünk abban, hogy minden gyermeket megillet az esély az örömteli,
élményekben gazdag iskolásévekre, majd az itt megszerzett tudás által
egy sikeres és boldog felnőttkorra. Varázsernyő programunkon keresztül
családokat segítünk, akik a támogatásnak köszönhetően igénybe vehetik
a szükséges fejlesztő foglalkozásokat.
Kérjük, segítse munkánkat, hogy minél több gyermeknek biztosíthassuk
az örömteli és eredményes iskolás éveket.

Bankszámlaszámunk:
OTP Bank 11737007-23718502

Hol talál meg minket?
VARÁZSKUCKÓ Képességfejlesztő Mozgásprogram
9021 Győr Fehérvári út 3.
Interspar Center Győr
+36 70 615 1638
+36 30 442 9173
info@varazskuckogyor.hu
www.varazskuckogyor.hu
varazskuckogyor

