
 

 

Sborník preventivních logopedických 

chvilek 
 

Příloha č. 3 

 
Preventivní logopedické chvilky jsou součástí každodenního kontaktu učitelky s celou 

skupinou dětí v rámci jazykového vzdělávacího programu v mateřské škole. Tato cvičení 

provádíme s dětmi všech věkových skupin, s přihlédnutím k jejich přirozenému vývoji. Hry a 

cviky přizpůsobujeme tedy jak věku, tak tématu, který s dětmi v určitém časovém období 

probíráme, v rámci třídního vzdělávacího programu. 

Nejedná se o vyvozování, ani korekci hlásek. Je to soubor hravých činností, učitelkou dobře 

promyšlených, které podporují přirozený jazykový rozvoj dítěte. 

 

Zaměřujeme se na rozcvičení mluvidel – jazyka, rtů a mimických svalů potřebných 

ke správné výslovnosti hlásek.  

 

Patří sem dechová cvičení zaměřená na hospodaření s dechem, na dostatečně silný 

výdechový proud vedený středem úst a nádech nosem. 

 

Důležitá jsou také sluchová cvičení, zaměřená na rozlišování a určování různých zvuků. 

Cvičení fonematického sluchu, což je sluchové rozlišování jednotlivých hlásek, určování 

jejich polohy ve slově a jejich délky. Cvičíme také sluchovou paměť, aby si děti dokázaly 

zapamatovat více slov po sobě jdoucích, jako je např. hra na nakupování.  

Součástí je také rozlišování výšky a hloubky tónů, vnímání rychlé i pomalé melodie a cvičení 

smyslu pro rytmus a rým. 

 

Nedílnou součástí je i tvorba slovní zásoby, podpora rozvoje gramatické stavby vět a 

rozvoj řečového apetitu dětí. 

  

Logopedické chvilky zařazujeme formou hry, do výchovně vzdělávací činnosti, nebo můžeme 

některá cvičení procvičovat v době, kdy čekáme na oběd, před umýváním, v čekacích 

chvilkách před pobytem venku apod. Také je můžeme provádět v rámci volných her, kdy 

dětem nabízíme logopedické hračky.  

 

Součástí jsou i různá cvičení před zrcadlem, zpívání s klavírem, kytarou, flétnou, přednášení 

říkanek, hraní pohybových a tanečních her se slovním či zpívaným doprovodem, vyprávění a 

dramatizace pohádek. 

 

Roční plán preventivních logopedických chvilek je rozčleněn do jednotlivých měsíců a 

respektuje přirozený řečový vývoj dítěte. Každý měsíc procvičujeme určitou skupinu hlásek, a 

k ní pak přiřazujeme rozličná cvičení motoriky mluvidel, sluchu i dechových cvičení podle 

toho, jaké téma třídního vzdělávacího programu právě probíhá.  

 

Přiložený plán lekcí na jednotlivé měsíce je jen vodítkem, jak lze s určitou skupinou hlásek 

pracovat. Každá učitelka si může sama zvolit jaké hry a cvičení v určitý měsíc zařadí, jakou 

formu a motivaci si zvolí. 

 

Základem je maximální srozumitelnost, konkrétnost všeho, co děti dělají a říkají v přímé 

souvislosti s jejich viděním a chápáním světa. Důraz je kladen na to, aby všechna cvičení 

probíhala hravou, zábavnou formou.  



 

 



 

Postavení mluvidel 
Samohlásky 

          
A      E     I        O  U 

Souhlásky 
P, B, M 

 
Rty jsou pevně u sebe, jazyk leží volně 

v ústech. Vzduch proráží mezi sevřenými 

rty. 

 

F, V 

 
Horní zuby lehce přikusují spodní ret, 

jazyk leží volně v ústech. 

 

H, CH 

 
Ústa jsou otevřená, jazyk leží volně 

v ústech. 

 

K, G 

 
Ústa jsou otevřené, hrot jazyka směřuje 

dolů a mírně vzad. 

 

T, D, N 

 
Ústa jsou otevřená, do úsměvu, hrot jazyka 

ťuká za horní řezáky. 

 

 

 

 

Č, Š, Ž 

 
Zuby jsou zavřené na sobě, ústa našpulené, 

hrot jazyka směřuje za horní řezáky. Zuby 

jsou vidět. 

 

C, S, Z 

 
Zuby jsou zavřené na sobě, ústa do 

úsměvu, hrot jazyka směřuje za dolní 

řezáky. Zuby jsou vidět. 

 

L, R 

 
Ústa jsou otevřená, do úsměvu, špička 

jazyka je za horními předními zuby. 

 

Ř 

 
Zuby jsou zavřené na sobě, ústa našpulená, 

špička jazyka je za horními předními zuby. 

 

Ď, Ť, Ň, J 

 
Ústa jsou pootevřená, špička jazyka se 

opírá o dolní řezáky, hřbet jazyka je 

přitisknut k tvrdému patru. 



 



 

 

Rozpis hláskových skupin na 

jednotlivé měsíce: 

 

 

září:   A E I O U M B P 

 

říjen:  F V 

 

listopad:  H CH J 

 

prosinec:  D T N  

 

leden:  Ď Ť Ň 

 

únor:  K G 

 

březen:  C S Z  

 

duben:  Č Š Ž 

 

květen:  L R Ř 

 

červen:  opakování a procvičování 
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ZÁŘÍ 
 

Rozvoj vyjadřování dítěte: hra: “ Jak se jmenuješ?“, rytmizace, vytleskávání, podávání 

hračky, kamínku, koulení míče apod. 

 

A E I O U Á É Í Ó Ú 
 

Dechová cvičení: 

Sed na patách, ruce volně za zády, hluboký nádech – pomalý výdech s předklonem – ÓÓMM 

Ruka před ústy, výdech šeptem Á, É, Ó - hřeje 

Í - chladí 

Ú - chladí a silně fouká 

 

Gymnastika mluvidel: 

A – otevřeme hodně pusu – koušeme do jablíčka 

O - otevřeme pusu méně - chceme sníst třešni 

U – pusu našpulíme jako kapr 

E -  usmějeme se 

I -   hodně se usmějeme, pusu od ucha k uchu     

 

Artikulační cvičení: 

AU - bolí 

I Á - oslík 

ÚÁ - pláč 

OU - údiv 

EÁ - výskot, jako hejá 

 

Sluchová cvičení:  

Hra na klavír, zvonkohru, vzestupná a sestupná melodie. Děti pohybem těla napodobují, co 

slyší. Dřep až do výponu a zpět. 

 

Pohybem těla napodobují krátkou a dlouhou slabiku ve slovech. Pomáháme si hrou na klavír. 

má, mává ležíme ruce a nohy natažené 

papá  stočíme se do sedu a skrčíme kolena a opět se natáhneme 

bába  natáhneme se a skrčíme… 

babi, bolí, Míla, malá, mák, mouka, pije, pes, pálí apod. 

 

M 
Dechové cvičení: 

Nádech nosem, při měkce nasazeném výdechu mamamamama, memememe,  mimimimi, 

momomomo, mumumumu zkoušíme co nejdéle vydržet mumlat. Můžeme různě zesilovat, na 

zvukový signál (tlesknutí) zeslabovat. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Olizujeme se jako kočička při přivřených i otevřených ústech.  

 

Artikulační cvičení: 

Maximálně otevíráme ústa a vyslovujeme ma me mi mo mu. 

 



 

Sluchové cvičení: 

Děti jsou ve dvojicích, jeden říká na jeden nádech mamamama. Když skončí, druhé dítě 

tleskne. 

Učitelka říká slova, děti určují, jestli slyší M na začátku, nebo na konci slova (míč, ham, dům, 

mísa, mele, tam, motá, mouka, maso). Činnost můžeme podpořit obrázky. 

 

B 
Dechové cvičení: 

Nafoukneme tváře a bouchneme. Praskl balónek. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Napodobujeme lízání lízátka. Jazyk vedeme ze spodu nahoru. Lízátko oddalujeme od pusy 

(pomůcka - papírové lízátko např. z pivního tácku). 

 

Artikulační cvičení: 

Nafoukneme tváře a se zvukem vyfukujeme bublinu z pusy. Bbbbbb, babababa, bubnu, 

bobobobo, bibibibi, bubububu. 

 

Sluchové cvičení:  

Hra „ Na Strašidýlka“ - děti sedí v kruhu zády k sobě, jedno dítě je uprostřed, má zavázané 

oči a hádá, kdo dělá strašidýlko (BU BU BU). 

 

P 
Dechové cvičení: 

Každé dítě má před ústy proužek papíru, přes sevřené rty vyrazí výdechový proud a střelí do 

papírku. Zkoušíme, komu se papírek bude víc hýbat. Bez zvuku, jen výdech. PPPPPP 

 

Gymnastika mluvidel: 

Při zavřených ústech vtahujeme rty dovnitř pusy. Potom rty stále sevřené vyšpulíme ven. 

Pusinkujeme. 

 

Sluchové cvičení: 

Posloucháme se zavřenýma očima různé zvuky papíru. Trhání, mačkání, šustění, stříhání. 

 

Logopedické říkanky 

 

Eda, Eva,Véna, mají pěkná jména. 

Eva tam, Eda sem 

a ten Véna půjde ven. 

 

Pepa papá, Pepa pije, 

potom máma Pepu myje. 

Pepa půjde ven, 

je tam pěkný den. 

 

Enyky, benyky, be, ba, bu, 

budem si hrát na babu, 

kdo tu babu pobaví, 

ten se jí pak nezbaví. 

 

Máme doma med, 

dáme vám ho hned, 

i nádobu máme, 

med vám do ní dáme.                     



 

           

 



 

 

ŘÍJEN 
 

 

Rozvoj vyjadřování dítěte: Umět vyjádřit a zapamatovat si jednoduchý vzkaz. 

 

F 

Dechové cvičení: 

Foukáme do pírka – větřík, vítr, vichr (střídáme intenzitu). 

 

Gymnastika mluvidel:  

Vtahujeme rty do pusy, špulíme pusinku jako kapřík. 

 

Artikulační cvičení: 

Lehce přikousneme spodní ret a vyslovujeme –fí, fá, fé, fó, fů, fou „ mluvíme větrnou řečí“. 

 

Sluchová cvičení: 

Určujeme, jestli ve slovech slyšíme hlásku F. 

Hra: Větříčku, jak voláš?   Obdoba hry – Ptáčku jak zpíváš?   „FÍ,FÚ,…“ 

 

V 
Dechové cvičení: 

Pomocí slámek vdechem přenášíme jablíčka a hrušky z papíru do ošatky. Vdechem přisajeme 

ke slámce, zadržíme dech, výdechem uvolníme a spustíme na jiném místě. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Kroužíme jazykem vně pusy i uvnitř. Pusa je otevřená. 

 

Artikulační cvičení: 

Letadlo letí – děti běhají po třídě s rukama v upažení a napodobují zvuk VVVVVV. 

Říkají slova po učitelce a vytleskávají je. Pak napodobují pohybem obsah slov (má-vá, cho-

vá, po-ví, lo-ví, pla-ve apod.) Výměna, děti říkají slova podle obrázků, které ukazuje učitelka 

a opět vytleskávají počet slabik. 

 

Sluchové cvičení: 
Posloucháme audio nahrávku zvuků. Děti určují podle obrázků, co slyšeli.  

Obdoba: šustíme, cinkáme, boucháme (zády k dětem), děti určují zvuk. 

                                                                                                        

Logopedické říkanky: 

 

                                                             Fouká venku fouká,  

Vyjedeme autem ven,                          haf se z boudy kouká.  

venku bude teplý den.                          Fanda volá na Hafa, 

U vody vánek vane,                             ať vstane a zahafá. 

vyjedeme ven, Ivane.                           Hafá Haf, že nevstane, 

                                                              až to foukat přestane. 

 

 



 

 

LISTOPAD 
 

Rozvoj vyjadřování dítěte: Tvoříme množné číslo podstatných jmen - „Čeho 

máme hodně?“. 

Rozvíjíme slovní zásobu. Můžeme podpořit obrázky. 

 

H 

Dechové cvičení:  
Odhmatáváme rukou na hrtanu dlouhý výdech hhhhhhhhhhhh. Kdo vydrží nejdéle. 

 

Gymnastika mluvidel:  

zvedáme vyplazenou špičku jazyka nahoru a dolů. Jako hadí jazyk. 

 

Artikulační cvičení:  

houkáme jako sova hů, hů, hů 

houpeme se v kolenou s pohyby rukou – houpy, houpy 

houpáme miminko - há há - hají hají 

 

Sluchové cvičení: 

Pohybová improvizace na reprodukovanou hudbu. 

Rozlišujeme slova, která začínají na hlásku H (děti stojí v kruhu, učitelka říká různá slova, 

uslyší-li děti jako první hlásku H dřepnou si, pokud slovo začíná na jinou hlásku, děti 

zůstanou stát). 

 

CH 
Dechové cvičení: 

Dýcháme na zmrzlé dlaně (kontrola – dech je teplý). 

Dýcháme jako pes krátce a rychle - ch ch ch ch 

Dýcháme dlouze, jako tatínek, když spí - ch´´´´´ ch´´´´´ 

 

Gymnastika mluvidel: 

 Mračíme se, smějeme se, mrkáme jedním okem, druhým okem, oběma – klaun. 

 

Artikulační cvičení: 

Smějeme se jako šašek – nádech- chachachachacha- dokud stačí dech. 

Jako princezna – chichichichichi, jako vodník – chechechecheche.  

 

Sluchová cvičení: 

Jedno dítě dělá různé zvuky tak, aby jej ostatní děti neviděly. S těmito zvuky jsou děti předem 

seznámeny. Ostatní děti hádají, co slyšely (trhání papíru, cinkání na skleničku, hrkání 

lahvičkou s korálky, mačkání papíru, ťukání kostkami, mlaskání…). 

 

                                         J 
Dechové cvičení: 

foukáme brčkem do vody s korálky, nebo jen do vody. Můžeme soutěžit, kdo vydrží bublat 

déle na jedno nadechnutí. Ve dvojicích, nebo menších skupinkách. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Tlačíme špičku jazyka do spodních předních zubů. Přejíždíme špičkou jazyka po vnitřní 

straně předních zubů jako vláček po kolejích. 



 

 

Artikulační cvičení: 

Používáme citoslovce k obrázkům obličejů podle výrazu. Jé, jů, jaů, jo? Jejda, jo. Obrázky 

napřed slovně okomentujeme. 

 

Sluchová cvičení: 

Děti sedí v kruhu, dítě uprostřed říká: „Já jsem smutný Jenda, ztratil se mi Bejda. Byl to 

pejsek suprový, kdo ho najde Jendovi?“ Jedno z dětí dostane od učitelky do ruky plyšového 

pejska a nahlas odpoví „JÁ“. Dítě uprostřed hádá jméno kamaráda. Když uhádne, střídá ho 

v jeho roli dítě s pejskem. 

 

Logopedické říkanky  
 

Hop koníčku, hejsa hejsa, 

pojedeme do Brandejsa. 

Hop koníčku, ouha ouha, 

nebude to cesta dlouhá. 

Hop koníčku, houpy hou, 

je to kousek za Prahou. 

 

Chacha chacha chichu chichu, 

copak je ti, Honzo, k smíchu? 

Jakpak bych se nechechtal, 

když mě táta polechtal. 

Polechtal mě na zádech, 

smíchem sotva chytám dech. 

 

Jenda sedí pod jabloní, 

jablíčka až k němu voní. 

Jedno spadlo, hned je zvedl. 

To je pěkné, jemine! 

Ještě jedno nedojed 

a už má chuť na jiné. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROSINEC 
 

Rozvoj vyjadřování dítěte: Vyprávíme příběh, pohádku.  

 

T 

Dechové cvičení: 

Foukáme do proužku barevného krepového papíru z různé vzdálenosti – plamínek svíčky 

tančí. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Vyplázneme jazyk a srolujeme jej – palačinka. 

Děláme čertíka - pohybujeme rychle špičkou jazyka před a za horní, přední zuby. 

 

Artikulační cvičení: 

Na jeden nádech říkáme  - Tatatatatata, tetetetete, tytytytyty (kdo vydrží déle). 

 

Sluchové cvičení: 

Kde slyšíš hlásku T?  Na konci slova, nebo na začátku? Učitelka říká slova a děti určují 

polohu T ve slovech (tam, let, tele, tuleň, tráva, Tomáš atd.) Můžeme podpořit obrázky pro 

rozvoj slovní zásoby. 

 

D 
Dechové cvičení:  
Foukání do zobcové flétny na slabiku dů, dů, dlouze i krátce. 

Foukání do sněhových kuliček z papíru, posunování do vyznačeného prostoru na stole, nebo 

podlaze. 

Posunování papírové kuličky po podlaze ve vymezené cestičce. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Ťukáme špičkou jazyka ke kořenům předních zubů při otevřené puse.                                               

Olizujeme při otevřené puse krčky horních zubů z vnitřní strany zleva doprava - vláček jezdí 

po kolejích. 

 

Artikulační cvičení: 

Je nám zima - ddddddddddd . 

Auto startuje, jedeme do tepla -  dadadadada 

                                                    dedededede 

                                                    dududuudu 

                                                    dododododo 

                                                    dydydydydy 

 

Sluchové cvičení: 

Pohybová reakce na určitý signál: zvonek-leh, tlesk- stoj, úhoz do bubínku -sed křižmo apod. 

 

 

 

 



 

 

N 
Dechové cvičení: 

Foukáme do malých větrníčků na párátku (dekorace na oslavy). 

Nádech nosem, výpon, výdech pusou, dlouze, předklon. 

Leh na zádech, nádech do břicha (nafukujeme balónek - břicho) výdech. Ruka leží na břichu, 

kontroluje pohyb 

 

Gymnastika mluvidel: 

Při otevřené puse hladíme špičkou jazyka horní patro zepředu dozadu. Ťukáme špičkou 

jazyka rychle jako datel na horní patro. 

 

Artikulační cvičení: 

Posíláme si po kruhu malý dáreček (krabičku s obrázky, které začínají na N) a říkáme „na, 

na“. Každé dítě si vytáhne svůj obrázek a pojmenuje jej. Pak pošle dál. 

 

Sluchové cvičení: 

Hra „Kde zazvonil zvoneček?“ - děti stojí v řadě zády k jednomu dítěti, hadači. Učitelka 

podává jednotlivým dětem zvoneček a hadač hádá, kdo zazvonil. 

 

Logopedické říkanky:         
 

Náhodou, náhodou 

nemá Hana na nohou 

nové boty od Nány? 

Jde nám koupit banány. 

 

Teto, teto, copak je to? 

to jsou boty do roboty, 

to jsou látky naší Katky. 

 

Kdo to dupe – dupy, dupy, 

u domu i u chalupy? 

Kudy ten duch odešel, 

když dům jenom obešel? 

Kdo byl ten duch dupavý, 

kdo nám na to odpoví. 

 

 



 

LEDEN 
 

 

 
Rozvoj vyjadřování dítěte: Hádanky, dokončování vět. 

 

Ť 

Dechové cvičení: 

Dýcháme na zmrzlé ruce, hodně otevřená pusa, dlouhý výdech. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Mlaskáme na koníčka celým jazykem bez pohybu dolní čelisti. 

 

Artikulační cvičení: 

ptáček dělá  típ típ típ 

koťátko ťape  ťap ťap, ťap 

hodinky  tik,tik, tik 

na miminko voláme ťu, ťu, ťu 

 

Sluchové cvičení: 

Děti sedí v kruhu, učitelka říká slova a děti po jednom určují, zda slovo znělo měkce, nebo 

tvrdě a mačkají měkký, nebo tvrdý zvoneček (nebo kostku, hračku) a slovo zopakují –  tiká, 

týden, ťape, tele, kotě, kotel, tuhý apod. 

 

Ď 
Dechová cvičení: 
Foukáme do foukadel s polystyrenovými kuličkami, frkačky. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Usmíváme se, vtahujeme rty do pusy, špulíme pusinku, zvedáme jeden koutek úst nahoru, pak 

druhý. 

 

Artikulační cvičení: 
Počítáme ledíky ve skleničce – jeden ledík, druhý ledík třetí ledík (dílky koláče apod.). 

Hra na otázky a odpovědi – „Co děláš? Já dělám dům.“ Kdo odpoví, dává dál stejnou otázku. 

 

Sluchová cvičení: 

Děti individuálně berou do ruky měkkou a tvrdou kostku (obdoba jako s hláskou Ť).   

Učitelka říká slova – voda,vodí, hodí, hody, naďobá, nádoba 

 

Ň 
Dechová cvičení: 

Přemisťování papírových koulí pomocí slámky na pití do tvaru sněhuláka. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Sněhulák se mračí, směje, vyplazuje jazyk, mrká apod. 

 

Artikulační cvičení: 

Počítáme sněhové koule z papíru – jedna sněhová koule, druhá sněhová koule…do deseti. 

Kočička si chce také hrát se sněhem -  mňau, mňouká. 



 

 

 

Sluchové cvičení: 

Obdoba sluchového cvičení jako u Ť a Ď. Slova k rozlišení – nikdo, Nykol, němá, nemá, 

koně, konec, hodný, hodní, hony, honí (seznamujeme se i s významy slov). 

 

Logopedické říkanky:         
 

Malé kotě sedí v botě, Jeník měl sáně, sedl si na ně,  Táta koupil budíka, 

tiše kouká na pavouka, pustil se s nimi z vysoké stráně. aby budil Toníka. 

jak si v bytě, dělá sítě. Jede jak na koni,   Budík tiká, pěkně chodí, 

Potom chytí klubko nití, že všechny dohoní,   Toníka teď denně budí. 

zapletla se, už je v síti.  dohonil, už je v nich, 

     bác – a je po saních.    

 



 



 

ÚNOR 
 

Rozvoj vyjadřování dítěte: Využíváme slovesa a přídavná jména. Hra „Dělej, 

co říkám“ - sedni, lehni, běhej, skákej, kresli. „Říkej, co může být“ červené, 

zelené, dřevěné, papírové, sladké, kyselé, velké, malé. 

 

K 

Dechové cvičení: 
Pomocí vyražené hlásky prudkým dechovým rázem, foukáme do peříčka - kkkkk. 
Cvičení provádíme v lehu na zádech.  

 

Gymnastika mluvidel: 
Spouštíme spodní čelist při otevřené puse - kapr dýchá. 

 

Artikulační cvičení: 
kukačka  kukuku 

Slepička kokoko 

Žabka  kvákvákvá 

Vodník kekeke 

Prasátko kvíkvíkví 

 

 

 

Sluchové cvičení: 

Hra „Kukačko zakukej“. 

 

G 
Dechové cvičení: 

Nafukujeme balónky na výzdobu karnevalu. 

 

Sluchové cvičení: 
Hra „Kdo mluví?“ - děti sedí v kruhu. Jedno dítě má zavázané oči a postupně hladí děti při 

postupu po vnějším obvodu kruhu. Jedno dítě vždy pohladí, a to řekne - kokoko, nebo gagaga. 

Když dítě se zavázanýma očima určí, jestli slyšelo kačenku, nebo slepičku, postupuje dál. 

Děti v kruhu při uhodnutí zvířete přejdou do určeného kouta třídy, označené obrázkem 

zvířete. Dítě, které hadač určil špatně, zůstává v kruhu. Hra končí kontrolou, kolik dětí zůstalo 

neurčeno a sedí v kruhu. Těžší varianta – děti říkají zvuk zvířete bez samohlásek KKK,GGG. 

 

Gymnastika mluvidel: 
Spouštíme čelist při zavřené puse – žvýkáme, kousáme. 

Tlačíme jazyk do tváří, jako bychom měli plnou pusu. 

 

Artikulační cvičení: 

Kačenka  gagagagaga 

Vodník  gegegegege  

motor lodi  gigigigigi 

strašidlo  gugugugugu 

pračka, ždímačka gogogogogo 

 

Logopedické říkanky: 

 

Kupa sněhu kluky láká, 

postavili sněhuláka. 

Sněhulák je veliký, 

z uhlíků má knoflíky,  

pěknou bílou náprsenku, 

do oken nám kouká z venku. 

 

Baba Jaga kouká kolem,  

na gauči leží Golem. 

Na, Goleme, tu máš, 

dělala jsem guláš. 



 

BŘEZEN 
 

Rozvoj vyjadřování dítěte: Trénujeme používání předložek. Hra „Kde je 

kočička, pejsek, myška?“ - práce s kartičkami podle diktátu, manipulace 

s předměty podle pokynů. 

 

C 

Dechové cvičení: 

Nádech nosem a co nejdelší výdech c´´ (uchází balonek). 

Pomocí brčka foukáme do peříčka (trénink výdechového proudu středem úst). 

 

Gymnastika mluvidel: 

Hladíme špičkou jazyka spodní zuby zevnitř při otevřené puse a pak při zavřené puse. 

 

Artikulační cvičení: 

Usmíváme se, zatneme zuby, špičku jazyka opřeme o spodní zuby a pomocí hlásky T 

rozrážíme prudce šeptem zuby TTTCCC. 

Cvrček v trávě ccccc. 

 

Sluchová cvičení: 

Z řady slov podpořených obrázky kolektivně vybíráme ty, u kterých slyšíme první hlásku C 

(cibule, cedník, koláč, cumel, balík). 

 

S 
Dechová cvičení: 

Vyfukujeme vzduch na hlásku S, dlouze (balónek uchází). 

Foukáme do frkačky. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Střídáme široký úsměv tak, aby byly vidět sevřené zuby, se špulením rtů do kapříka. 

 

Artikulační cvičení: 

Syčíme jako had, husa (hlídáme postavení mluvidel). 

 

Sluchové cvičení: 

Určujeme slova, která začínají na hlásku S. 

 

Z 
Dechové cvičení: 

Fotbal foukáním papírových kuliček do branek na stole (hra ve dvojicích). 

 

Gymnastika mluvidel: 

Tlačíme špičkou jazyka do špátle před pusou, pak při otevřené puse tlačíme špičku jazyka do 

spodních zubů. 

 

Artikulační cvičení: 

Usmějeme se, zatneme zuby a děláme mouchu - zzzzzzzzzzz. Ozvučení kontrolujeme 

přiložením dlaně na krk (musí brnět). 

Auto jede dzindzindzin, čmelák bzučí bzum bzum bzum. 

 

 



 

 

 

Sluchová cvičení: 

Určujeme slova, u kterých slyšíme na začátku hlásku Z. 

 

Logopedické říkanky: 

 

Macku, Macku Macínku          Sova, sova, sova                      Honzík dostal kozu 

dej bolavou pacinku.               usne v půli slova.                      uvázal ji k vozu. 

Medicínu na ni dáme               Nedivte se, nedivte se,              Uvázal ji provazem 

hned ji na tu packu dáme.        po nocích se toulá v lese.          zůstaň kozo za vozem. 

 

 



 



 

DUBEN 
 

Rozvoj vyjadřování dítěte: Vyprávění příběhů dětmi. Je to pravda, nebo není? 

 

Č 
Dechové cvičení: 
Nádech, prudce vydechneme tak, abychom sfoukli plamínky na špičkách prstů ruky. 

Postupně na obou rukou. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Vyšpulíme rty, ale zuby držíme na sobě, pak rty ve vyšpulení přitiskneme k sobě, jako 

bychom chtěli dát pusinku. Několikrát opakujeme. 

 

Artikulační cvičení: 

Voláme na kočičku  čičičičiči 

 

Sluchové cvičení: 

Děti poslechem určují slova, která začínají na hlásku Č, nebo které na ni končí. 

 

Š 
Dechové cvičení: 

Foukání brčkem do barevné kaňky (rozfoukávání). 

 

Gymnastika mluvidel: 

Zvedáme špičku jazyka nahoru a dolů při otevřené puse od spodních zubů k horním 

(houpačka). 

 

Artikulační cvičení: 
Prst před pusu  pššššš 

 

Sluchová cvičení: 
Určujeme u slov na obrázcích, které začínají na hlásku Š, nebo které na ni končí. 

 

Ž 
Dechové cvičení: 

Pomocí slámky zvedáme nádechem papírové žabičky a házíme je do misky (rybníčku). 

 

Gymnastika mluvidel: 

Zatnuté zuby, pusa vyšpulená, mlaskáme špičkou jazyka o horní patro. 

 

Artikulační cvičení: 

Děláme čmeláka  bžžžžžž 

 

Sluchová cvičení: 

Určujeme slova, která začínají na hlásku Ž, nebo které na ni končí. 

 

Logopedické říkanky: 

 

Jede, jede panáček,                           Šiji, šiji košilku, Sedí žába v rákosí, 

má žlutý zobáček.                             ušiji ji za chvilku.                    chytá mušky do pusy. 

Kde voděnka hrčí,                            Šiji, šiji kabátek                        Kuňky, kuňky, kuňky, 

tam zobáček strčí - kačenka             naší Dáši na svátek.                  do vodičky žbluňky.  



 

 

KVĚTEN 
 

 

 

 

Rozvoj vyjadřování dítěte: Hry na obchod…Šla jsem do obchodu a koupila jsem mléko. Šla 

jsem do obchodu a koupila jsem mléko a chleba. Šla jsem do obchodu a koupila jsem mléko, 

chleba a banány atd. 

 

L 
Dechové cvičení: 

Foukáme slámkou do lahvičky s vodou a s třpytkami. 

 

Gymnastika mluvidel: 

Rolujeme jazyk jako omeletu.  

 

Artikulační cvičení: 

pijeme vodu    glogloglogloglo 

zpíváme známé popěvky la, le li lo, lu. 

 

Sluchová cvičení: 
hra „Ptáčku, jak zpíváš?“ 

 

R 
Dechové cvičení: 

Hluboký nádech nosem - čicháme ke květinkám. 

Můžeme čichat k jednotlivým vůním a slovně je komentovat, rozlišovat. 

 

Gymnastika mluvidel: 
Ťukáme špičkou jazyka do horního patra těsně ke kořenům předních horních zubů a střídáme 

s ťuknutím do horních dásní kousek hlouběji do pusy (jakoby jsme chtěli říkat TDTDTD - 

pusa je otevřená). 

 

Artikulační cvičení: 

Startujeme auta datadatadatadata, tedetedetede, tydytydytydy, todotodotodo, tudutudutudu. 

 

Sluchová cvičení: 

Určujeme slova, ve kterých uslyšíme hlásku R, pomáháme si obrázky. 

 

Ř 
Dechová cvičení: 

Foukáním valíme tyčinku na čištění uší po mírně zešikmeném papíře nahoru, až spadne na 

konci do misky (suneme dřevo na hromadu). 

 

Gymnastika mluvidel: 

Rychle vyplazujeme a zasunujeme jazyk – čertík. 

 

Artikulační cvičení: 

Zatneme zuby, vyšpulíme pusu a tiše říkáme drndrndrn - jede malý traktůrek. 

 

 



 

 

 

Sluchová cvičení: 
Děti drží obrázky se slovy na ř i r. Každé dítě řekne své slovo, ostatní děti určují, do kterého 

kouta dítě pošlou. Jeden kout je domeček pro písmenko R a druhý domeček je pro písmenko 

Ř.  

 

Logopedické říkanky: 

 

Bledule je bledá,                         Povídala pračka                              Mařenka s Jiřinkou, 

Alenka ji hledá.                           prát je pro ni hračka.                      přikryjí se peřinkou. 

Hluchavka je hluchá,                  Elektrický motor mám,                  Pod peřinkou dobře je 

slyší na půl ucha.                        motor vrčí, pere sám.                     peřinka je zahřeje. 

 

  


