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Gymnastika mluvidel

Tváře

a - výrazy obličeje - veselý, smutný, vážný..,
b - nakrčit nos
c - nadmout tváře - sysel
d - "nafukujeme tváře" - položíme si ruce na tváře - kontrolujeme hmatem - nafukovací balon
e - "nafukujeme tváře" - rukama plácneme - "propíchneme balonek" 
f - "nafukujeme tváře" - rukama plácneme - smějeme se přitom, mračíme  
g -"nafouknout"  P x L  tvář - bolí nás zuby, píchla nás vosa, míček skáče ze strany na stranu )
h - "nafouknou"  P x L  tvář - přeléváme tváře 
ch - "nafouknout"  H x D  ret
i - vtáhnout tváře do úst
j - vtáhnout jednu tvář
k - kreslit prstem po tváři - kostku, kolečko, trojúhelník, tečky - jednu , dvě (vedle sebe, nad sebou,
     tři tečky do trojúhelníku…), čárku apod.

při cvičení rty u sebe

Rty

a - tvořit pevný retný závěr, střídat s otvíráním úst ( rybička )
b - tvořit pevný retný závěr - "zalepená obálka" - pusa - smíme jí otevřít až na předem domluvený 
     signál
c - vtahování rtů dovnitř  - ( ztratili jsme ústa, pusu )
d - pootevřená ústa - vtáhnout rty 
e - přibližování a oddalování rtů se zvukovým efektem - praská kaštan, hrachový lusk
f - roztahujeme koutky zavřených i pootevřených úst, 
g - stahování koutků rtů - vpravo, vlevo
h - zaostřování koutků úst - chvilku výdrž
ch - rty u sebe - roztáhnout koutky - pusa klauna
i - rty u sebe - stáhnout koutky "k sobě" - špulit rty -" třešnička", "zobáček"
j - rty lehce od sebe - vidíme zuby, které jsou postaveny kolmo na sebe - roztáhnout koutky - úsměv
k - rty lehce od sebe - vidíme zuby, které jsou postaveny kolmo na sebe - koutky přitáhnout k sobě -
     vysunout rty přímo vpřed - komínek od mašinky
l - střídat úsměv klauna  x  třešničku  ( rty u sebe )
m - střídat  úsměv  x  komínek ( vidíme zuby )
n - rozkmitání rtů - "startujeme", "frkání"
o - sešpulené rty x rty do kroužku - "vypouštíme bublinky", "posíláme pusu mamince", "posíláme 
     pusu sobě do zrcadla"                                             
p - otvíráme  x  zavíráme rty ( ptačí maminka krmí ptáčata )
r - horní ret lehce přibližujeme k dolnímu rtu ( králíček kouše mrkev )
s - přivíráme a otvíráme zuby ( zavřeme vrátka, pootevřeme vrátka )
 t - pískání ( špulení, zvuková reakce )

tvarovat rty podle jednotlivých samohlásek  A  E  I  O  U  - maximální provedení, s výdrží,
s hlasem i bez něj,



Dolní čelist

PŘI ZAVŘENÝCH ÚSTECH

a - vysunout čelist vpřed x vzad,
b - vysunout čelist doprava x doleva

PŘI OTEVŘENÝCH ÚSTECH

a - vysunout čelist  vpřed  x  vzad 
b - vysunout čelist vpřed a zpět - dolní čelist se lehounce vysune vpřed a opět se zasune zpět 
     vykoná vodorovný pohyb malého rozsahu směrem vpřed a vzad
c - vysunout čelist  doprava  x  doleva  (lodička se houpá ) 
d - udržet otevřená ústa ( postupně prodlužovat ), 
e - zvětšovat při otevřených ústech  čelistní úhel
f - pomalu spouštět  x  přitahovat dolní čelist
g - krouživý pohyb dolní čelisti - "knoflíky",
h - napodobení žvýkání
ch - procvičování čelisti - otvíráme ústa, jako bychom chtěli sníst  třešničku  x  jablíčko
                            - pohyb otvírání a zavírání - dvířka od pece
                            - pozvolné a plynulé otevírání úst do maximálního rozevření a pozvolné a plynulé
                            - zavírání úst - sumec - velká ryba otevírá a zavírá pusu

Jazyk

ZAVŘENÁ ÚSTA 

a - hrot jazyka tlačí zevnitř úst střídavě do  P x L   tváře ( úroveň kotků, kontrola - lehce se
    dotkneme zvnějšku místa tváři, proti kterému bude hrot jazyka vykonávat tlak - myška chce 
    z pytle ven

b - vsunout hrot jazyka mezi  D ret a zuby  x  H ret a zuby  - opička

c - stejný cvik, přidat pohyb jazyka - lehce tlačit jazykem proti D x H rtu - pohyb jazyka začíná 
     od středu

POOTEVŘENÁ ÚSTA

a - mezi volně položené rty lehce vysunout hrot jazyka a zpět do úst ( pohyb pomalý a v malém 
     rozsahu, mezi rty se vysune jen hrot jazyka, NE větší část, - šnek vystrkuje růžky )

b - hrot jazyka ke středu  H x D  rtu, k  P x L  koutku ( uvědomit si špičku jazyka a jeho polohu,
     na rty se pokládá jen část hrotu jazyka, dolní čelist je v klidu, nesmí sledovat pohyb jazyka ) 

c - okrajem hrotu jazyka přejíždíme vnitřní okraj  H x D  rtu , z koutku do koutku oběma směry, po-
     hyb začíná od středu, po zvládnutí přejíždíme vnitřní okraje rtů plynulým pohybem kolem dokola
     jedním a druhým směrem, dolní čelist ve stabilní poloze ( olizujeme čokoládu, zmrzlinu )

d - plochý hrot jazyka se vysune mezi rty a vrchní plochou se přitiskne po celé délce horního rtu,
     plochý jazyk se obrátí dolů a spodní plochou se přitiskne po celé délce k dolnímu rtu

e - hrot jazyka se opře za  H x D  řezáky, dolní čelist je v klidu



OTEVŘENÁ ÚSTA

U VŠECH CVIKŮ JE BRADA V KLIDU

a - rovný jazyk - pohyb jazyka k  P x L  koutku - "sekačka", ( vodorovný pohyb ) 

b - špičkou jazyka olizovat  H x D  ret ( H ret - "stěrače", D ret - "kyvadlo" ), po zvládnutí plynulý
     pohyb kolem dokola ( "mlsná kočka" )

c - pohyb jazyka po hrotech  H x D  zubů - "ostříme pilu"

d - jazyk co nejblíže k nosu - "zvoníme" 

e - vypláznutí jazyka do extrému - poloha je v klidném postavení (jazyk se nesmí pohybovat)

f - vyplazování jazyka v rychlejším tempu

g - zvedáme jazyk za horní, pokládáme za dolní řezáky - dítě po nás opakuje pohyb (říká kde je 
    jazyk)

h - ťukáme hrotem jazyka do každého zubu (H x D) - "počítáme zuby", "kladívko"

ch - zapřít hrot jazyka za  H x D  řezáky

i - přejíždíme jazykem po vnější straně  H x  D  zubů, 
  - přejíždíme jazykem po vnitřní straně dásní u H x D zubů ("lechtáme se za zoubkama")

j - ťukáme hrotem jazyka za  H   řezáky

k - hladit  H  patro hrotem jazyka zpředu dozadu a naopak ( natíráme strop )

l - hladit H zuby směrem dolu (jazyk musí zůstat uvnitř úst, špička nesmí mezi zuby, pomalý 
    pohyb)

m - "plácat jazykem , rychlý pohyb (ale jen uvnitř úst)

n - opřený hrot jazyka na střed  H x D  rtu s výdrží

o - klapot koníčka

p - "přilepit"celý jazyk k tvrdému patru - placka

r - vypláznout jazyk - placatý - "lopata"

s - vypláznout jazyk - udělat "dlouhou" špičku (rovnou a nesmí ležet na zubech), 

t - střídat "lopatu" x "dlouhou špičku"

u - brnkat hrotem jazyka o  H  řezáky

v - hrot jazyka leží za  D řezáky, hřbet jazyka se zdvihá směrem dopředu a nahoru k tvrdému patru
     "kočičí hřbet", "kopeček"

w - děláme korýtko, misku, střídáme  "misku" x "dlouhou špičku" 



Sluchové cvičení a rozvíjení fonematického sluchu

Sluchové cvičení

3 - 4 LETÉ DĚTI

rozlišování různých konkrétních zvuků - využití přirozených zvuků v okolí dítěte

"Co slyšíš" - mačkání papíru, otevírání  x  zavírání dveří, zahoupání kočárkem…, 

1. fáze - děti pozorují předmět, který zvuk vydává - spojení zrakový vjem se sluchovým
2. fáze - "hádanky" - o který zvuk jde - "Čím jsem uhodila" - ( dřevěná kostka, kovový předmět, 
             kuželka z umělé hmoty, zvoneček, ozvučná dřívka…., 
             "Hledej zvoneček" - ( další předměty schované u některého dítěte )

4 - 5 LETÉ DĚTI

procvičovaní jemnější rozlišovací schopnosti sluchu - rozeznávat nejrůznější zvuky v okolí a zvuky

a - rozeznávaní nejrůznějších zvuků v okolí a zvuků způsobené předměty, využívat známé sluchové 
     hry - "Co se stalo" - podle sluchu poznat mačkání papíru, cinkot skla…,
 
b - rozeznávání výšky zvuků a tónů - hry spojené s pohybem např. "Na medvídky a ptáčky"

c - snižovaní rozdílů mezi oběma krajnostmi

d - rozeznávání intenzity zvuků a tónů - hry s pohybem - údery na bubínek, hra na klavír

e - rozeznávání délky zvuků a tónů - sluchové hry s pohybem - začínáme velkými kontrasty v délce
     trvání zvuků a tónů

f - rozeznávání barvy zvuků a tónů - rozlišovat hudební nástroje podle barvy tónů, ale větší důraz 
    klademe na rozlišování hlasového zabarvení - poznat kamaráda podle hlasu - hry typu "Ptáčku,
    jak zpíváš"

g - procvičování směrovosti zvuků a tónů - využití didaktických her: např. "Hledáme budík", "Odkud
     zvoní zvoneček", "Kubo, kde jsi?"….,

5 - 6 LETÉ DĚTI

prohlubování schopnosti sluchu rozeznávat výšku, intenzitu a délku trvání různých zvuků a tónů,
sluchové hry u nejstarších dětí mají své opodstatnění - zjemňují rozlišovací schopnost sluchu a při-
pravují děti na sluchové analyticko - syntetické činnosti se slovem (je to základ přípravy na čtení a 
psaní), zaměřujeme se na jednotlivé aspekty rozvíjení sluchu, tj. na výšku, intenzitu délku, barvu… 
zvuků a tónů pomocí didaktických her 



Příklady sluchových cvičení, her

a - posloucháme papír - trhání, šustění, mačkání, skládání,

b - u kterého ucha povídám (šeptem - některá zvolená hláska, slabika, slovo)

c - hra "Ztracená ovečka" - dítě se zavázanýma očima hledá "ztracenou ovečku", která ho volá

d - odhadování zvuku různých foukaček

e - odhadování síly zvuku  - co je tiše, co je hlasitě - využít zvuky z přírody, hudební nástroje..

f - rozlišování zvuků z přírody - zpěv ptáků, jede auto, jede vlak, letí letadlo…

g - pohybová reakce na zvukový podnět - např. dup - stoj, tlesk - sed…

h - předříkáváme šeptem slova označující věci z okolí - dítě je opakuje, pak hledá příslušné
     předměty

ch - hra s krabičkou - různý obsah (papírky, fazole, hřebíky atd.), ukážeme a řekneme si, co v kra-
       bičkách je, pak děti odhadují sluchem -  (nejdříve dvě krabičky  později i pět - pro starší děti
       5 - 6 leté udělat páry a hledat dvě stejně znějící)

i - hra Na ozvěnu - učitelka předříkává šeptem názvy věcí, připravených na stolku, dítě nesmí vidět
    její ústa, opakuje názvy

j - hledáme schovaný budík nebo jinou věc, vydávající přiměřeně hlasitý zvuk

k - naslouchání zvuků v přírodě - čmelák, moucha, včela, ptáci..

l - poznáš, které slovo je nejdelší x nejkratší? Vytleskej si je. (pomoc obrázků)

m - určování - krátký a dlouhý tón - využití hudebních nástrojů, znázorníme pohybem

n - dítě má zavázané oči, jiné dítě se tiše pohybuje po místnosti - v koutě zabzučí - dítě ukazuje
     směr rukou, odkud slyší zvuk, nebo řekne

o - házíme míče různé velikosti o zem, děti určují, který to byl

p - diferenciace  D x Ď,  T x Ť,  N x Ň - (měkká a tvrdá kostka jako pomůcka)



Příklady rozvíjení fonematického sluchu

a -  rytmizace básniček, říkadel

b - rytmizace písniček s využitím pohybu

c - ukaž obrázek, který jmenuji, opakuj slovo, které říkám

d - vytleskej slova na obrázku,  

e - rozlišení znělosti - hry: Na ozvěnu, Ukazuj co říkám (dům x tůň, duha x tuha, padá x pata…)

f - rytmizace slov - rozklad slov na slabiky (ze začátku jako ozvěna, podpora obr.)

g - určovat počet slabik ve slově (kolikrát jsi tleskl/a, dupl, ťukl..)   
     podle počtu slabik udělej stejný počet teček, přiřaď kostky, vybarvi kolečka…,
     
h - určování první slabiky ve slově (podpora obrázků)

ch - rozlišování délky slabik - vytleskávat slabiky - co slyšíš (využít i pohyb dlouhý x krátký krok)

i - grafické znázornění krátké x dlouhé slabiky (podpora obrázků, zvonek, bzučák..)

j - určovat první hlásku ve slově (podpora obrázků, určovat první hlásku ve slabice - Co slyšíš)

k - procvičování určování první hlásky
     předříkáváme slova, které začínají na danou hlásku - některá správně, některá ne, děti opravují
     chybnou výslovnost - hra Na popletu,
     vybarvi obrázek, který při pojmenování začíná vybranou hlásku,
     dej do kroužku co začíná  vybranou hlásku (předměty, zvířátka, ovoce.., např. M - obrázky -
     myš, motýl, moucha, pes, králík)

l - jmenujeme dětem věci na obrázku rozložené po slabikách - dítě určí obrázek např. bo - ta,
    ta - líř, lo - dič -ka, ky - tič - ka…)

m -jmenujeme dětem věci na obrázku rozložené po hláskách - hra: Ukaž obrázek, který říkám
     p-e-s,  l-e-s,  k-ů-ň,  v-a-n-a,  s-t-ů-l,  b-a-b-i-č-k-a…

n - poznej co říkám - slova vyslovujeme po jednotlivých hláskách

o - vymýšlet slova na danou hlásku "Co začíná na …." , (domluvená hláska B,  S,  T, V….., úkol
     pro 5 - 6 leté děti, vymyslet alespoň 3 slova)

p - určovat poslední slabiku a hlásku ( konec prvního slova je stejný jako začátek toho dalšího - 
     využít obrázky - jablko - kolo -lopata -tabule -les…) - slovní řetězec všichni nemusí zvládnout



Metodická řada a druhy dechových cvičení

Technika vdechu

a)  navozujeme správný prodloužený nádech nosem - motivace: čichání k navoněnému kapesníku,
ke květině. Postoj  - ve stoje, vsedě. Užití bráničního dechu možno kontrolovat přiložením ruky na
břišní stěnu,

b)  cvičení vdechových svalů ( bránice ) - motivace: napodobujeme prstem kyvadlové pohyby hodin
s důrazně šeptanými, dvakrát opakovanými slabikami: tykytyky, nebo ťukáme prstem do dlaně
jako "ptáček na okně" a důrazně šeptáme dvakrát opakovaně slabiku tukutuku,

c)  bránice se dobře cvičí smíchem - motivace smějeme se "od ucha k uchu", "jako kašpárek",
"jako klaun",

Technika výdechu

a)  rychlé otevírání a zavírání úst ( bez ohledu na správné dýchání ), "ryby",

b)  plynulý výdech přes otevřené rty s měkkým nasazením hlasu a vyslovováním, motivace "jíme
velké jablko",

c)  výdech spojený s vyslovením jednoho slova - motivace: vlak houká před tunelem" (sevřeme jed-
nu ruku před ústa - voláme hůůů ), nebo "voláme do telefonu halóóóó",

d)  výdech spojený s vyslovováním dvou i tří slov - motivace: "hra na ozvěnu". Je vhodné vybírat slo-
va začínající souhláskou "m", například  "mámo - mamí", "máme malé míče" atd.,

Hlavní zásady dechových cvičení

a)  dechová cvičení provádíme v dobře vyvětrané, čisté a bezprašné místnosti, nejlépe při otevřeném
okně,

b)  je vhodné, aby byl k dispozici koberec pro cvičení vleže,

c)  dechová cvičení se provádějí nejlépe formou hry ( herní motivace navozuje nezbytné uvolnění ) a 
v kombinaci s cvičeními fonačními, příp. artikulačními, tedy jako součást celku. Dají se provádět 
skupinově i individuálně,

d)  při cíleném provádění dechových cvičení jako stěžejní náplni terapie je nutné přihlížet k indivi-
duálním možnostem dítěte, intenzivní cvičení střídat s přestávkami k vydýchání,

e)  při dechových cvičení v klidu nacvičujeme zejména dýchání nosem.



Příklady dechových cvičení a motivací

pomalý nádech a výdech (kašpárek spí)

prodloužený nádech a výdech, kontrola rukou na břiše (vrabec se chystá letět) 
prodloužený nádech nosem, výdech ústy (foukáme brčkem do kaňky)
prodloužený výdech současně s pohybem ruky

dlouhý nádech a výdech ( rozhoupeme houpačku - šípek na nitce)
dlouhý nádech, přerušovaný výdech ( foukáme brčkem do vody)

nafoukni tváře (rty u sebe, nenadechovat se otevřenými ústy)
nafoukni jen pravou x levou tvář
nafoukni jen horní x spodní ret

dlouhý nádech, prudký výdech ( odfoukni kuličku - od malé x větší x největší)
dlouhý nádech, prudký výdech ( koulíme s oříškem)
pomalý nádech, dlouhý výdech ( odfukujeme stéblo trávy)
pomalý nádech, přerušovaný výdech  (bum bum)
dlouhý nádech, přerušovaný výdech ( foukáme na horké buchty)
pomalý nádech a pomalý výdech - foukáme do vloček (chomáčky vaty, natrhaný papírový kapesník)

nádech nosem, dlouhý výdech (foukáme si na ruce, do větrníků - malý, větší, veliký)
krátký nádech, dlouhý výdech (pofoukáme si bolavé ruce)
foukání do papírových kuliček (papírový kapesník - jedna vrstva a jen půlka kapesníku, pak přidá-
                                             vat vrstvy - kulička se zvětšuje, intenzita výdechu přiměřeně také)

foukáme si do dlaně ("olíznout" dlaň - proud vzduchu nás studí)
rychlý nádech i výdech ( zadýchali jsme se při honičce)

nádech nosem - foukáme jemně (plamínek od svíčky se nepohne)
nádech nosem - foukáme silněji (plamínek od svíčky tancuje)
nádech nosem - foukáme nejsilněji ( sfoukneme plamínek svíčky)
nádech nosem - prudký výdech ústy (kontrolujeme proužkem papíru, větrníkem, vatovou kuličkou
                         na niti
nádech nosem - prudký výdech ústy na hlásku T (kontrola stejná jako u předchozího cviku)
přerušovaný nádech i výdech (zajíček se bojí, vrána se zlobí )
hluboké dýchání ( medvěd spí)
zkoušíme různě silný výdech ( foukáme na vatovou kuličku na niti, na květiny vystřižené z papíru, 
                                             proužek papíru - ubrousek..)
pozvolný nádech x pozvolný výdech - foukáme do peříčka - ať se peříčko dlouho chvěje

nádech nosem - výdech ústy x nádech ústy - výdech nosem = kontrolujeme hmatem, uvědomuje-
                         me si rozdíl
nádech nosem - výdech ústy (kontrolujeme rukou teplý výdechový proud)
nádech nosem - dýcháme si do dlaní, aby nám nebyla zima (uděláme si mističku)

foukáme do různých směrů - nahoru x dolů, doleva x doprava, rovně (foukni si na nos, do ofiny,
                                           na bradu, kontrola dlaní ) 
foukáme polystyrénovou kuličku do branky přes stůl

nádech nosem (přivoníme ke kytičce, voníme k pytlíčkům s různým kořením)
nádech nosem - výdech na prst, na peříčko, papírový proužek - ústa do "kroužku"



foukáme do odkvetlé pampelišky
nafukujeme balonek, pytlík
zakašlej
zapískej
podpora nosního dýchání (zavřená ústa během dne) - např. soutěžíme, kdo vydrží nejdéle - mezi
rty máme brčko nebo plastovou lžičku…., 

Další příklady dechových cvičení

nádech nosem - výdech s prodlouženým Ú ( vlak jede tunelem, vjíždí do nádraží.. )
výdech ve spojení Ú s další samohláskou ( ue, ui.. )
nádech nosem - prudký výdech ústy s náznakem exploze ( KCH ) - "střílíme"
nádech nosem při zavřených ústech - výdech ústy s přidáním hlasu ( hú, há.. ) - dítě odhmatává
                                                       vibraci na hrdle - u učitelky i u sebe
dlouhý nádech a výdech ( auto houká - húúú, úúú )
dlouhý nádech a výdech ( probouzíme cvrčka - cccc ),

vleže na zádech - krčíme nohy - nádech nosem, natahujeme nohy - ššš - výdech ústy (motivace 
                          vláček), kontrola nádechu do bříška - ruce položené na břiše,
nádech nosem - dlouhý výdech ( nezvedáme ramena, vyfukujeme balon - cssss)
pomalý nádech, dlouhý výdech ( uspáváme panenku PŠŠŠ PŠŠŠ )
nádech nosem, prudký výdech ústy na hlásku T - kontrolujeme proužkem papíru, vatovou kuličkou
                                                                        na niti, větrníkem
souvislý pomalý nádech a souvislý pomalý výdech (s artikulací "f" nebo "š"), motivace: "vítr suší
                        prádlo" - foukání do papírových ubrousků, kapesníků, které drží každý před sebou,

krátký rychlý nádech x krátký rychlý výdech (s artikulací "f"), motivace: "foukaná kopaná" - foukání 
                                 do papírových koulí po stole (možno označit místo branky - cíl )
krátký nádech  - dlouhý výdech ( s artikulací hůůů, fůůů nebo fíí), motivace: "co vítr odnese" - fou-
                         kání do peříček, do kousků jemného papíru
nádech  -  pauza  -  výdech, motivace: "nafukování balónků na pouti"
dlouhý nádech - krátký výdech -( s artikulací fii), motivace: "kočičce se ježí hřbet" - foukání do ko-
                        žešinových  kousků s dlouhým vlasem,
pomalý nádech - rychlý výdech (s artikulací fí), motivace: "ničivá vichřice" - sfoukávání věží z papí-
                         rových kostek,
rychlý nádech - přerušovaný výdech (s artikulací fo), motivace: "slalom" - foukání do papírových 
                       kuliček
nádech nosem - zadržet dech ( s brčkem přenášení papírků, papírových kytiček..),
dlouhý nádech - přerušovaný výdech - foukání na loď na vodě (v umyvadle)
nádech nosem - prodloužený výdech - foukání brčkem do vody - bublání vody, 
nádech nosem - prodloužený výdech - foukání do proužků papíru - "silný vítr před bouřkou",
nádech nosem - silný stejnosměrný výdech ústy - nafukování balónku,
nádech nosem - krátký přerušovaný výdech jako mašina - š š š š š ..(jede do kopce),
nádech nosem - prodloužený výdech - foukání do frkačky - rozvíjení papírové spirály,
nádech nosem - prodloužený stejnosměrný výdech - foukání do bublifuku,
nádech nosem - přerušovaný výdech - foukaný fotbal - ve dvojicích proti sobě u stolků,
nádech nosem - přerušovaný výdech - foukání do ležícího papírového proužku - žížala leze,
prohloubený nádech a výdech s doprovodem pohybu - dítě si samo počítá na prstech délku 
                        výdechu,
určíme délku nádechu a výdechu (například - nádech na tři výdech na pět), znázorníme pomocí
                        pomůcek - schody nahoru a dolů u kostek),



 Artikulačních cvičení - postup navození a procvičení hlásek

 nápodoba přírodních zvuků  (s podporou obrázků, například : sova houká HÚÚÚ, pes skáče HOP, 
 kukačka kuká KUKU, voda kape KAP KAP, voláme na kočku ČIČI ČIČI, kočka mňouká Mňau,
 mašinka jede ŠŠŠŠ, jede do kopečka Š Š Š Š, had SSSS, cvrček CCC, divíme se JÚ, JÉ,
slon dupe DUP, troubení auta TÚ TÚ, hrajeme si na auta "blikáme" blik, blik )

navozenou hlásku procvičujeme:
a - ve slabikách  -  (mu mo ma me mi, kombinovat dvojice mamu, memo, mimu.., čo, ču, če…
oč, uč, ač, čača, čeče.., čači, čeču…, např. po zvládnutí čšž - čašaža, čišiži, čašežu…., la, le, li,
lal, lel, lol…, laleli, lolila, lalule, lulola..)

b - ve slovech - slova opakujeme jako ozvěnu, já ukážu obrázek řeknu slovo a dítě zopakuje,
řekni co vidíš kolem sebe - ve třídě, venku, v tělocvičně.., řekni co je na obrázku (používám malé 
obrázky, Pexeso, Motanici č. 1, 2)

c - ve větách - opakování vět jako ozvěnu (Kočí bičem točí. Maminka peče koláče. Děda chodí o 
holi. Lenka jede na kole…., s podporou obrázků), tvořit věty na jednotlivá slova,

d - říkanky -  využít zásobník říkadel na danou hlásku

e - upevnění a zacvičení do běžné řeči - kontrola výslovnosti během her, rozhovoru mezi dětmi, 
s dospělým, spolupráce s rodinou



Rozvoj motoriky

Významný podíl na rozvíjení řeči dítěte má rozvoj motoriky. Pro začátky řečových projevů má rozho-
dující význam motorický analyzátor. S rozvojem hybnosti se průvodní neartikulované zvuky přetvá-
řejí ve zvuky koordinované.
Když dítě začíná chodit a rozvíjet obratnost ruky, činí jeho řeč podstatný pokrok. Obratnost vedou-
cí ruky má velký vliv na stav řeči.
Když se u praváka podporuje aktivita jeho vedoucí ruky, podporuje se tím i jeho řeč, obdobně je 
tomu i u leváka. A opačně, když se potlačuje aktivita vedoucí ruky, potlačuje se tím i rozvoj řeči.

Motorika - to jsou vlastně veškeré pohyby, které provádíme.

Hrubá motorika
Zvládnutí hrubé motoriky má základní význam pro plný rozvoj jedince. Dovednosti, které jsou zamě-
řené na tuto oblast, pomohou dítěti získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a prohlubovat 
samostatnost. Výsledkem dobré koordinace pohybů je tělesná samostatnost, aktivní účast v kolek-
tivních hrách, větší důvěra, zlepšení souhry mezi zrakem a rukou.
Cvičení hrubé motoriky:
rytmická chůze ve 2/4 nebo 3/4 taktu
taneční kroky ve spojení s hudbou, říkadly, využití pohybových her,
poskakování, skákání snožmo, přeskakování, skákání ve dřepu, běh poskočný,
cvičení rovnováhy - čáp, holubička, skákání po jedné noze,
pohyby hlavou - kroužení, kývání, úklony apod.
cvičení postřehu, koordinace - házení, chytání apod.
prolézání, plazení, lezení po čtyřech, 
klenba nohy, citlivost chodidel,

Jemná motorika
Zvládnutí jemné motoriky je předpokladem pro schopnost sebeobsluhy, ale i pro psaní, proto k jem-
né motorice můžeme přiřadit i grafomotoriku. Do psaní je zapojeno mnoho svalů, nesprávné a nad-
měrné zatížení svalových skupin způsobuje jejich únavu, která se přenáší na celý organismus.
Jak rozvíjíme u dětí jemnou motoriku? Postupujeme od velkých pohybů k menším, také předměty,
se kterými si hraje, postupně zmenšujeme.
Jemnou motoriku rozvíjí  -  kreslení, malování, modelování, stříhání, mačkání, trhání, skládání 
papíru, hračky a předměty s kterými si hrajeme - mozaiky, puzzle, kubusy, apod.,
manipulační cvičení - provlékání tkaniček skrz otvory v destičce, zapínání knoflíků, zipů, patentků,
uzlování provazu, skládání obrazců podle předlohy x vlastní fantazie (špejle, dřívka…)
manipulace se stavebnicí - šroubování, konstruování
uchopování droboučkých částic mezi tři prsty - "špetka " - nabírání krupice, korálků - různé velikosti
(korálková mozaika), - nácvik správného držení tužky
vkládanky
vymalovávání, obtahování
rozvoj kresby - hra  s barvou a s linkou, výrazná motivace, co nejčastější styk s kresebným ná-
činím, využívat různé techniky (kresba, malba, otisky, zapouštění)
jednoduché výjevy - (dům, postava, auto..) předem vyzkoušet různými způsoby - obtahovat prstem,
na obrys položit provázek, složit z dílků magnetické stavebnice, složit z přírodnin…,
hodně si nad kresbou povídat s dospělým
rozvoj grafomotoriky - grafické cviky  s doprovodem říkadla či písně, popěvku - pohyb a řeč se 
navzájem ovlivňují
výrazná motivace
začínáme od velkých pohybů  (kroužení celou paží), přes menší (kroužení v lokti) až po drobné 
(kroužení zápěstím a pohyby prstů) - "rybník - studánka - klubíčka"
využití Šimonových listů - grafomotorika č. 5 
Žluté čárování, Hrajeme si se zvířátky…..



Grafické cvičení 
a - fixace tvaru pomocí chůze po daném tvaru (vnímání celým tělem)
b - prstem ve vzduchu
c - prstem na prac. list (nebo ind. křídou na tabuli)
d - voskovkou na fólii pracovního listu ( nebo kolektivně na pracovní listy)
e - individuální práce dětí (pracovní listy, kresba podle básničky…)

Speciálně pedagogický plán pro rozvoj motoriky ruky 

Obecná doporučení
při psaní na velké plochy pohyb vychází z ramenního a loketního kloubu (hrubá motorika horní 
končetiny)
postupně procvičujeme provádění stejného tvaru zapojením jiné části paže podle velikosti tvaru (pod-
le toho, zda píše na plochu svislou, šikmou či vodorovnou a podle toho čím žádaný tvar provádí)

jiné svalové skupiny jsou zapojené při psaní různým psacím náčiním
a - na tabuli houbou, štětcem, křídou
b - do krupičky ukazováčkem
c - na papír - štětcem, silným fixem, pastelem, silnou či trojúhelníkovou tužkou, běžnou tužkou

Pohyb v zápěstí - střídání
a - flexe (ohnutí)  - dorzální (dlaní dolů) 
                         - palmární (dlaní nahoru)
b - dukce (přitažení, odtažení do stran) - radiální (přitažení na palcovou stranu)
                                                         - ulnární (přitažení na malíkovou stranu)
c - cirkumdukce - krouživý pohyb, kombinace předchozích

Pohyb palce
a - flexe - ohnutí do dlaně
b - extenze - natažení
c - addukce - odtažení
d - abdukce - přitažení
e - opozice proti ostatním prstům

Úchopy
1. prstový - a - při práci s hlínou uštipování kousků hlíny (modelíny), udělat mezi prsty placičku
b - při stínovém divadle - prsty k sobě - tvar připomíná zajíčka nebo srnce (může např, ukusovat 
     trávu)
c - volně se pohybující ruka připomíná chobotnici - chobotnice dvěma chapadly něco chytila
2. nehtový - a - dotýká se nehet palce a ukazováku
b - sbírání párátek 
c - při stínovém divadle - zvířátko se zavřeným čumáčkem (např. veverka) 
d - střídáme polohu prstů při prstovém a nehtovém úchopu - iluze různých lesních zvířátek ve 
     stínu
3. klíčový - palec tlačí na radiální stranu ukazováku, nikoli na bříško ukazováku strana ukazováku 
    tvoří jakoby podložku - opozici pro tlak palce)
4. špetkový - úchop třemi prsty
a - napodobení solení - písek, sůl, mák, krupice..
5. cigaretový - mezi ukazovák a prostředník
a - při stínovém divadle - zasaď kytičku - naznačujeme jak kytička roste za pomoci druhé ruky
b- pomocí pohybu palce střídání úchopu špetkového a cigaretového - kouzlíme s tužkou



Pohyblivost prstů
a- zavírání a otevírání pěstí - s přitaženými či odtaženými prsty
b - při natažených prstech přitažení a odtažení prstů k sobě a od sebe - "stromy ve větru, list 
     kaštanu"
c - přibližování a odtahování ukazováku a prostředníku (ostatní prsty skrčeny) - "nůžky"
d - postupné pokládání prstů do dlaně 
e - postupné dotyky palce s ostatními prsty na jedné ruce - vpřed i vzad
f - střídavé mávání prstů - "pá pá"
g - ťukání prsty do desky stolu - střídavě - "hra na klavír, psaní na počítači"
h - opřít palec o nos a ostatní prsty se pohybují - "dlouhý nos" 
ch - vysouvání prstů z pěsti - postupně - "kocouří drápky"
i - kreslení kroužku ukazovákem do vzduchu 
j - kroužení ukazovákem kolem sebe
k - uložení palce mezi ostatní prsty, ruka v pěst - "pupík"

Další možnosti

o b ě m a   r u k a m a 
a - stínové divadlo - při vhodném nasvícení může dítě napodobovat nejrůznější pohyby zápěstí 
     i prstů
b - umístění korálků do lahvičky s úzkým hrdlem - 
c - zasouvání kolíčků
d - klíč do zámku
e - míček do krabičky
f - stlač mi ruce k zemi
g - plácni mě do ruky
h - sáhni si na ucho, na nos
ch - jak vysoko dosáhneš
i - mnutí rukou 
j - ostrouhat mrkvičku
k -prst do trubky zasunout
l - házení a chytání drobných míčků - nejlépe látkových naplněných pískem, rýží - lépe se uchopí
m - brýle
n - dlaně + pěst (obě ruce stejně, předškoláci L - pěst x P dlaň - střídat)

Speciálně pedagogický plán pro rozvoj motoriky ruky - vypracovala PPP Jihlava

P Ř Í  L O H A 

Grafomotorika - program na 37 týdnů ( je připraven pro děti, které půjdou v daném školním roce
                                                              k zápisu do základní školy !!! )
Plán vypracovala PPP Žďár nad Sázavou - seminář  "Připravujeme dítě pro vstup do ZŠ"
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                 "Prevence vad výslovnosti"


