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Programy Centra LIRA pro dobrovolníky: 
 Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace 

 Muzikoterapie 

 Kroužek sportovních aktivit 

 Výtvarný a kreativní kroužek 

 Příměstský tábor 

 Jednorázové akce – letní setkání, odpolední pikniky… 

 Vyrábění pomůcek 
 

Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace 
Náplní skupinových nácviků je společná činnost nebo hra. Dítě se učí sociálně komunikačním 
dovednostem, kooperaci s vrstevníky při společné činnosti a rozvíjí herní dovednosti v bezpečném 
prostředí malé skupiny za podpory terapeutů.  
Nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace probíhají každé úterý, středu, čtvrtek v dopoledních i 
odpoledních hodinách. Časový rozsah jedné lekce je 60 – 90 minut. 
 
Hlavní činnost dobrovolníka:  

• natáčení průběhu nácviků 
• natáčení videoscénářů 
• výroba procesuálních schémat 

 

Skupinová muzikoterapie  
Během skupinové lekce muzikoterapie se rozvíjí rytmické cítění dětí s PAS, a to především 
prostřednictvím hry na bubny, práce s hlasem, hrou na tělo a hrou na cokoliv, na co lze vytvářet rytmus. 
Velikost skupiny je maximálně 5 dětí.  
Lekce probíhají každé pondělí od 16.00 do cca 16.45 hod. 
 
Hlavní činnost dobrovolníka: 

• natáčení průběhu muzikoterapie 
• přímá práce s dítětem – asistence a vedení dítěte, dopomoc dítěti, zapojení do činnosti 

 

Kroužek sportovních aktivit 
Náplní kroužku sportovních aktivit je aktivní trávení volného času dětí s PAS, upevňování radosti z 
pohybu. Během kroužku se rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti dítěte, hrubá i jemná motorika. 
Děti upevňují své komunikační a sociální dovednosti, rozvíjí svou hru.  Učí se dodržovat pravidla, 
spolupracovat s vrstevníky, přijímat výhru i porážku.   
Kroužek probíhá pravidelně jednou týdně ve středu od 16.00 do 17:00 hod v prostorách tělocvičny ZŠ 
Orlí v Liberci.  
 
Hlavní činnost dobrovolníka: 

• přímá práce s dítětem, dopomoc při cvičení, zapojování do kolektivu a her 
• výroba procesuálních schémat, vizualizace cvičebních aktivit 

 

Výtvarný a kreativní kroužek 
Výtvarný a kreativní kroužek je další možností aktivního trávení volného času dětí s PAS. Děti se 
seznamují s různými materiály a technikami zpracování. Během činností dětí rozvíjí jemnou motoriku a 
představivost. Své hotové výrobky si odnášejí domů. Pracuje se s vizualizovaným režimem, 
procesuálními schématy. Během kroužku vedeme děti k samostatnosti a práci v kolektivu. 
Výtvarný kroužek plánujeme otevřít od září 2016. 
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Hlavní činnost dobrovolníka: 
• přímá práce s dítětem, dopomoc při činnostech, zapojování do kolektivu 
• výroba procesuálních schémat, vizualizace výtvarných aktivit 

 

Příměstské tábory 
Příměstské tábory probíhají o letních prázdninách. Cyklus jednoho tábora trvá pět dní přibližně osm 
hodin denně. Tábor je zaměřen na rozvoj herních a sociálních dovedností pod vedením terapeutů a 
dobrovolníků. Náplní jsou klasické táborové hry a výlety.  
V letošním roce proběhnou 2 tábory. 
 
Hlavní činnost dobrovolníka: 

• přímá práce s dítětem, dopomoc při činnostech a hrách, zapojování do kolektivu 
• výroba procesuálních schémat, vizualizace aktivit a programu 
• tvorba zážitkových deníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


