
Nápadníček – Logopedická prevence 

Zdravíme všechny. Opět se zde shledáváme u naší oblíbené série Nápadníčků  Tentokrát si 

trochu „popovídáme“ abychom rozhýbaly ty naše jazýčky a procvičili pusinku. Zaměříme se 

na gymnastiku mluvidel, artikulační a dechová cvičení a sluchové vnímání. Jdeme na to!   

VOLÁNÍ LÉTA  

Rytmizace 

 Říkáme říkadlo a při tom do rytmu plácáme rukama do stehen  

- V jednom městě, v jednom kraji, prý si lidé povídají, že už léto vykukuje a sluníčko 

nám tu hřeje.  

 

Artikulační cvičení 

 Snažíme se, abychom měli správně otevřenou a vyšpulenou pusu  

- Haló, Léto! (opakujeme) 

- Léto opatrně vykukuje – děti říkají – Kuk, kuk, kuk 

- Toník mi teď šeptá, ať vyčaruji trochu tepla – děti čarují a při tom říkají – Cink, 

cink, cink  

- Děti se radují, že si v létě pohrají – opakujeme – Chi – chi – chí  

                                                                                             Cho – cho – chó  

                                                                                             Chu – chu – chú  

Gymnastika mluvidel  

 Hýbáme s pusinkou, abychom ji rozcvičili a uvolnili ústní svaly  

- Sluníčko se zasměje, že si Toník zaplave – děti se smějí tak, aby byly vidět zuby (3x 

za sebou) 

- Sluníčko se zamračí, když se mráčky rozpláčí – děti se mračí tak, aby zuby vidět 

nebyly  

- Na svět hlavu vystrčí, dokola se zatočí – děti vyplazují jazyk (dovnitř a ven), poté si 

olíznou celý horní i spodní ret (3x za sebou) 

- Občas přijde slabý vítr, rozhýbe i mou pusinku? – děti nafukují tváře (nejdřív 

střídáme pravou a levou, poté obě dohromady)  

 

Dechová cvičení  

 Snažíme se správně dýchat, aby se nám zvedalo i bříško  

- Utrhnu si kytičku, foukej, foukej větříčku – nádech nosem a s výdechem děti říkají 

Fíííí 



- A do toho sluníčko, dýchlo teplem maličko – děti si dýchají do dlaní (cítíš to 

teplo?) 

- Peříčko mi spadlo do dlaní, já si s ním pohraji – velký nádech nosem a výdech 

pusou (snažím se peříčko sfouknout z dlaní pryč)  

 

Sluchové cvičení  

 Abych dobře mluvil a vyslovoval, musím dobře slyšet  

- Léto žádné spaní, ještě jsme si nepohráli – rodič říká ssssss (syčí jako had), nebo 

bzzzz (bzučí jako včela.) Když dítě slyší ssss zakryje si rukou oči, když dítě slyší 

bzzzz, dá si ruce na hlavu (rodiče střídají sssss nebo bzzzz – klidně 5x za sebou)  

- Rodiče říkají různá slova za sebou, pokud dítě uslyší slovo, které začíná na 

písmeno L tak jednou tleskne (léto, zmrzlina, lízátko, louka, bazén, moře, 

lopatka,….) 

 

Jemná a hrubá motorika  

 Se správnou řečí souvisí i pohyb celého těla (jemná a hrubá motorika)  

- Léto, léto půjdu se vykoupat!  - děti napodobují pažemi pohyb při plavání (můžete 

plavat prsa i kraula ) 

- Grafomotorika - Pracovní list – na konci textu – dbáme na správný úchop tužky!  

 

 Básnička na závěr  

- Sluníčko dnes celý den spalo. 

Copak se mu děti zdálo? 

Pojďte děti, pojďte sem, 

se sluníčkem zatřesem.  

Haló, sluníčko, vstávej!  

A úsměv všem rozdávej! 

Jejdanánku, to je hodin. 

Pláče pro mne mnoho rodin.  

Počkejte děti chviličku, 

Upravím se trošičku.  

  



 



A pokud vám chybí i nějaká kulturní vložka, zde si můžete zazpívat píseň. Kdo zvládá, může 

ji doprovodit na nějaký hudební nástroj   


