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Před několika měsíci jsme rozšířili program léčebných lázeňských procedur 
v Nových lázních Teplice o MagicBox. Toto zařízení se nám velice osvědčilo, 
a to hned v několika aspektech. Naše lázně navštěvují handicapované děti 
různého věku, ale také různých národností a kultur. MagicBox je jedinečný 
právě při skupinové terapii, kdy prohlubuje sociální vazby a spojuje 
příslušníky různých národností bez ohledu na jazykovou bariéru.  

Dětští zahraniční klienti tak skrze programy poznávají naše 
zvyky a učí se novým věcem, které by ve své zemi vůbec ne-
poznaly. Prostřednictvím mnoha bezvadných softwarových 
programů je možné vybrat vždy to pravé pro daného malé-
ho klienta. Programy v MagicBoxu se ovládají velice snadno, 
a vzhledem k tomu, že lze vždy nastavit potřebnou úroveň 
obtížnosti, je možné, aby s MagicBoxem dobře pracovaly 
jak tělesně, tak mentálně postižené děti. 

Z pohledu fyzioterapie a ergoterapie nás tento přístroj 
nadchl, protože díky umístění ovládacího panelu na zemi je 
skutečně dostupný všem. Také nám velice vyhovuje, že kom-
binuje několik činností současně, například pohyb, úchop, 
logické myšlení, koncentraci, komunikaci atd. Elektronické 
pero, kterým se tato pomůcka ovládá, zábavnou formou 
napomáhá dětem osvojit si správný úchop, o který jde 
v ergoterapii především. 

Naše děti si MagicBox opravdu oblíbily a po pár měsících 
práce s ním můžeme říci, že je pro nás velkým pomocníkem! 
Již za tak krátkou dobu lze na klientech pozorovat zlepšení 
nejenom v oblasti logického uvažování, ale i slovní a obra-
zové zásoby. Toho si ihned všímají také rodiče našich malých 
pacientů a mají o tuto moderní pomůcku sami velký zájem.

Pravidelným zařazováním MagicBoxu do terapie v Nových 
lázních pomáháme dítěti účinněji s integrací do společnosti 
a s osvojováním si předškolních a školních dovedností.

(Jana Vepřeková, DiS.)

Interaktivní učební pomůcka MagicBox je pro děti v dneš-
ní moderní době velice vhodným vzdělávacím doplňkem. 
V současném technickém světě, kdy jsou již malé děti schop-
né samostatně ovládat počítačovou techniku, je například 
právě výuková projekce na zem pro naše pacienty velmi 
motivující. Oblíbili si ji a pokaždé se na další lekce těší.

Z hlediska ergoterapie využíváme MagicBox především 
ke vzdělávání předškoláků, u kterých procvičujeme formou 
zábavných her logické myšlení, matematické znalosti, pro-
storovou orientaci nebo rozpoznávání barev a tvarů. 

Dále je při práci učíme správný úchop a cílený pohyb 
s elektronickým perem. Forma projekce na měkké podložce 
na zemi v případě této interaktivní pomůcky je pro naše 
děti velmi vhodná. Projekce je tak snadno dostupná, děti 
po ní mohou i lézt, což je pro pacienty s handicapem zcela 
přirozené. Baví je to, jsou tak motivováni k pohybu a posilují 
i motorické dovednosti. Pěkné je i to, že si MagicBox oblíbili 
také rodiče, kteří po několikatýdenní terapii vidí u svých dětí 
zlepšení! Tato moderní pomůcka má pro naši práci i děti 
samotné opravdu velký význam.

(Marie Tomšů)

Více informací o MagicBoxu se dozvíte na: 
www.magbox.cz

Se svými zkušenostmi s MagicBoxem 
se svěřily ergoterapeutky léčebny Nové lázně v Teplicích

Využití MagicBoxu v ergoterapii 
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