
NÁMĚTY K PROCVIČOVÁNÍ – HRY A HŘÍČKY SE SLOVÍČKY 
 

 
PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO ZÁSAD: 
 
‣ Dítě nikdy nepřetěžujeme a neklademe na něj vysoké požadavky.  
‣ Cvičíme krátce, intenzivně, pravidelně a společně. 
‣ S dítětem neustále komunikujeme - vyprávíme mu, čteme, odpovídáme na zvídané 

otázky. 
‣ Trváme na odpovědích celou větou. 
‣ Nikdy nezapomeneme dítě za splněný logopedický úkol pochválit.  
‣ Při artikulačních cvičeních využíváme vždy zrakové opory v zrcadle. 
‣ Pracujeme podle doporučení a instrukcí v logopedickém sešitě. 

 
 

1. HRY A CVIČENÍ ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ MOTORIKY 
Hry pro rozvoj motoriky předpokládají přiměřený a rovnoměrný rozvoj všeobecné 
obratnosti   - válení sudů, plazení, lezení, poskoky, různé druhy chůze, běhu. 

 
2.  NÁMĚTY KE CVIČENÍ JEMNÉ MOTORIKY RUKY 
Abychom dosáhli co nejlepšího uvolnění ruky s problematickou uvolněnou rukou a 
grafomotorickými potížemi, můžeme cvičit následující cviky. Cvičíme pokud možno 
několikrát denně a jen krátkou dobu, maximálně 3 – 5 minut. Při cvičení jemné motoriky 
ruky provázíme cvičení říkankou, využíváme rytmus, zpíváme. Cvičíme nejprve ruku 
vedoucí, potom ruce vystřídáme a nakonec oběma současně. Využíváme velkých formátů 
papírů, houbičky a tabule (svislé plochy – zeď, dveře + balicí papír). Cviky provádíme se 
zrakovou kontrolou a bez zrakové kontroly (oči otevřené/ zavřené). 

 
CVIČENÍ PRO AKTIVNÍ I PASIVNÍ UVOLNĚNÍ PAŽE 
- let ptáků 
- zahříváme se 
- pohyb hodinového kyvadla, hoblování 
- vzpažení obou rukou se záklonem 
- střídavé mávání paží s dotykem stehen 
- údery předpaženými pažemi spojenými v pěst „dřevorubec“ 
- mávání celou paží pokrčenou v lokti „Pá, pá“ 
- plavání „prsa, kraul, motýlek“ 
- napodobení pohybu při setí, kosení trávy 
- střídavé upažení 
- soustředěné vnitřní čelní kruhy celou paží – jednou, oběma 
- soustředěné vnitřní čelní kruhy předloktím – jednou, oběma 
- soustředěné vnitřní čelní kruhy zápěstím – jednou, oběma 
-  navíjení klubka pravou/ levou rukou, píšeme sousedovi na záda  

  
CVIČENÍ PRO UVOLNĚNÍ ZÁPĚSTÍ A DLANÍ  
- mávání dlaní nahoru – dolů, vlevo – vpravo  
- kroužíme dlaněmi podél vodorovné osy – mlýnek  



- tleskání dlaněmi  
- ruka v pěst, postupně natahujeme a krčíme každý prst zvlášť  
- střídavě ťukneme o stůl dlaní a pěstí  
- jedna ruka na podložce dlaní a druhá je hřbetem – střídavě obracíme  
- mnutí rukou – „myjeme se“  
- bušení pěstí o sebe  
- ruce v pěst – mačkání vaty  
- dlaně obou rukou u sebe – hnízdo  
- dotyky dlaní nad hlavou – stříška  
- dlaně u hlavy – zajíc  
- postupné stavění pyramidy z pěstí  
- dotyky prstů „špička lodi“  
- cvičení s míčky – mačkání míčků v levé a v pravé ruce  
- hnětení míčků mezi dlaněmi nahoru, dolů  
- kroužíme dlaní s míčkem a dotýkáme se podložky  

  
CVIČENÍ JEMNÉ MOTORIKY RUKY  
- postavení palce proti všem prsům „dalekohled“  
- solení, drobení (sůl, krupice, čočka)  
- postupné dotyky palce s ostatními prsty tam i zpět „kuřátko“  
- přibližování a oddalování prstů obou rukou  
- postupné dotyky stejných prstů obou rukou „hvězda“  
- spojení palce a ukazováčku „trhání jahod“  
- protřepávání prstů  
- kývání ukazovákem vpravo i vlevo „ty, ty, ty“  
- kývání ukazovákem „pojď sem“  
- dirigování  
- dotyky prsů o stůl „psaní na počítači“  
- každým prstem postupně jednou ťuknout o stůl tam i zpět  
- hra na klavír  
- kreslení kruhů ukazovákem na stůl, na podložku vysypanou sypkým materiálem 
-  postupné ohýbání prstů  
- luskání prsty  
- pohyby prstů „hra na klavír“  
- pohyby prstů „dlouhý nos“  
- postupné vysouvání prstů z pěstí na podložce  
- otevřít a zavřít dlaň „vějíř“  
- otevřít dlaň a udělat špetku  

  
3. NÁMĚTY GRAFOMOTORICKÝCH CVIČENÍ  
- pohyby spojené s říkankou provádět nejprve ve vzduchu  
- později zvolit velkou plochu (balicí papír), na kterou bude dítě kreslit ve stoje – 

houba, křídy, psací náčiní se širokou stopou  
- pohyby nesmí být křečovité, mají být plynulé, paže se pohybují v rytmu říkadel  
- děti malují oběma rukama současně od středu do stran a zpět – později jen vedoucí 

rukou   
  



 
4. MOTORIKA RUKY PŘI HŘE S PŘEDMĚTY ÚZCE SOUVISÍ S HMATEM A KOORDINACÍ 

POHYBŮ 
- jakákoliv manipulace s předměty, postupně stále menšími (skládání, rozebírání, 

třídění, sestavování)  
- výroba z papíru a textilu, z přírodnin  
- šroubování prsty nářadím, zatloukání hřebíčku  
- navlékání na tyčku, silnější drát, silon, pomocí plastové jehly, provlékání tkaniček 
- modelování z různých materiálů  
- veškeré činností související s kreslením, malováním, lepením, modelováním, 

stříháním 
- hry s míčem (nejprve velkým, menším, malým, tenisovým míčkem a pingpongovým 

míčkem)  
 

5. MOTORIKA /OROMOTORIKA/ MLUVIDEL PRO DĚTI 3 - 4 LET  - používáme 
napodobovacího reflexu, neklademe žádné vysoké nároky na přesnost nebo rychlost 
provedení 

- pohyb jazyka dopředu a dozadu, z pusy a zpět – „čertík“  
- pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět – „čertík se rozhlíží, ještěrka mává 

ocáskem“  
- pohyb jazyka nahoru a dolů – olíznout si špičku nosu, bradu, horní ret, dolní ret 
- pohyb jazyka do kruhu – olíznout si rty kolem dokola jednou, poté vícekrát  
- pohyb rtů – našpulit rty “dáváme pusinku, foukáme, olizujeme si prst např. do 

jogurtu, pískáme“  
- pohyb rtů – roztáhnout rty do široka „ úsměv, pejsek cení zoubky“  
- jazyk se stočí špičkou nahoru a dozadu po horním patře a rychle se natáhne „klapání 

koňských podkov“  
- uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret „brm, brm“  
- klepat jazykem o horní patro „D, T, N“  
- kloktání – procvičujeme patrohltanový uzávěr  
- nafouknout obě tváře a prsty píchnout „Nafukujeme balonek a prásk!“  
- horními zoubky stahovat z dolního rtu jogurt, marmeládu  

  
6. MOTORIKA MLUVIDEL PRO DĚTI 4 – 6 LETÉ - cviky předpokládají zvládnutí 

předchozích cviků, postupně využíváme cíleného nácviku, směřovaného na určitou 
skupinu hlásek, cvičení musí být přesné a důsledné, nutná koordinace pohybů a 
obratnost  

  
 Pro správnou artikulaci hlásek T, D, N, L, R, Ř  
- pohyb jazyka po horní i dolní alveole (dásňový výstupek u horních i dolních zubů) – 

olizovat dáseň těsně za horními a pod dolními zuby, ze strany na stranu „počítáme 
zoubky, největší zoubek“  - snažíme se o největší čelistní úhel, aby byl pohyb vydatný 

- ťukat jazykem na horní alveoly „datel klepe, někdo ťuká“  
- špička jazyka se opře o horní alveoly a klesne k dolní – bez pohybu do stran „lezeme 

na půdu a rychle se schováme do sklepa, zvedneme nahoru kamínek a pustíme ho 
rovně domů“  

- vibrace volných, k sobě přiložených rtů při výdechu „koníček frká“  



- stáhnout jazyk dozadu, potom ho vést vpřed „malíř maluje“  
- v ústech vytvořit jazykem mističku  
- mističku zvednout a klepat s ní o horní patro „mlaskání“  
- zvednout jazyk za horní řezáky a plácnou s ním dolů (nevyplazovat) „L“  
- rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku  

  
PRO SPRÁVNOU ARTIKULACI HLÁSEK P, B, M, F, V  
- nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven přes pevný závěr „děda kouří 

fajfku, mašinka se rozjíždí a zvyšuje rychlost PBPB“, popř. ucpávat nos  
- držet horní zuby proti dolnímu rtu „fouká vítr fííííííí“  
- udělat kapříka – vysát vzduch z tváří – vymáčknout je, rty tvoří osmičku „králíček“  

  
PRO SPRÁVNOU ARTIKULACI HLÁSEK C, S, Z, Č, Š, Ž, Ť, Ď, Ň  
- přitisknout špičku jazyka za dolní zuby a trochu otvírat a zavírat pusu „klíček dáme do 

zámku, otevřeme a zavřeme dveře“  
- roztáhnout jazyk do placičky a okrajem ho přitisknout ke všem dolním zubům“ máma 

dělá placku z těsta a zoubky jsou formička“ – totéž nahoře  
- zvednout okraje jazyka nahoru „udělej mističku, ruličku“  
- špičkou jazyka jet po horním patře zezadu dopředu a zastavit se na ploše zubů – 

nevypláznout „malujeme strop“  
- dát do pusy ukazováček a špičkou jazyka ho zkusit vytlačit ven: jazyk se ohne do 

oblouku a přimáčkne se na patro „prst je zvědavý, ale nepatří do pusy, musíme ho 
vyhnat“  

  
Cviky se začleňují do hry, procvičujeme mimické svaly, dítě může ležet na zemi, sedět na 
židli a dospělý vypráví příběh, který provází vhodným pohybem. Např. jsme na louce, 
sluníčko nám svítí do očí (pevně sevřít), trochu fouká vítr (fíí), po cestě jede koníček a 
klape podkovami, cestou domů potkáme dědu s fajfkou (PPP), koupíme si zmrzlinu 
(olizování), někdo si rozbil koleno (foukání -fíííí), bolí ho to – vhodná grimasa.  

  
7. DÝCHÁNÍ 
Dýchání nosem  - hluboký nádech pouze nosem, vydechovat nosem i ústy (nezvedají se 
ramínka, ale bříško - nadechujeme se do bříška) 
- vědomé vnímání vůně květin, posekané trávy (pozor na alergiky), jablíčka  
- foukání brčkem do vody, pouštění bublinek   
- foukání do bublifuku  
- pití brčkem (sledovat, zda dítě nedýchá ústními štěrbinkami)  
- pískání na píšťalky, flétničky, frkačky z pouti, nafukovací balónky  
- foukání do papírového kapesníčku 
- foukaná kopaná (smotek vaty, míček z polystyrénu, peříčko se snažíme udržet na 

povrchu stolu a dopravit je foukáním do brány, hráči se ve hře střídají)  
- foukáním udržet ve vzduchu peříčko, semínka odkvetlé pampelišky  
- ohýbat plamen svíčky, aniž ji uhasíme  
- jedním dlouhým fouknutím sfouknout více svíček  
- hra na zobcovou flétnu  
- hry ve vodě (vypouštění bublinek) – nádech, ucpat nos a do mísy s vodou vydechnout  
- recitace, zpěv  



- při výdechu – vokalizace s pohybem - stoj mírně rozkročený, na špičkách, výdechem 
vyslovujeme dlouze samohlásku   A     E     I     O     U     Á     É     Í     Ó     Ú 

-  při výdechu vokalizace diftongů AO, AU, AE, AI apod.  
- onomatopoické zvuky Mé, Bé, Bim – bam, Tú – tú apod.  

 
8. MLUVNÍ DOVEDNOSTI  
  
ROZUMĚNÍ ŘEČI -  děti opakují po rodiči, co udělá „Dal jsem tužku na knížku apod.,“  
- dáme na stůl knížku a tužku, dítě podle pokynů pokládá tužku nad knížku, pod, vedle, 

na ni – různé rekvizity a předměty dbát na správné pořadí 
-  pro starší děti - čtvrtku papíru přeložíme na čtyři díly a podle pokynu dítě pokládá 

předmět na čtvrtku   
  

SLOVNÍ ZÁSOBA – všeobecně zaměřené hry  
- hry typu „Šla babička do městečka a koupila tam ..“ – slova na doplnění volíme podle 

tématu, další dítě přidá další slovo „Šla babička do městečka a koupila tam jablíčko.“, 
„Šla babička do městečka a koupila tam jablíčko a hrušku.“ – používáme podstatná 
jména  

- stejná hra se slovesy „Moje maminka vaří“. „Moje maminka vaří a pere“.  
- stejná hra s přídavnými jmény Pastelka v krabičce je červená“. „Pastelka v krabičce je 

červená a zelená.“  
  

HRY SE SLOVY  
- PROTIKLADY – dospělý nabízí slovo, dítě hledá nejvhodnější protiklad velký – malý, 

vysoký – nízký, světlo – tma, často se narazí na obsahové nepřesnosti typu vysoký – 
malý nutné vysvětlit rozdíly mezi slovy  

- PŘIROVNÁNÍ – vysoký jako … (komín), velký jako ---(obr)  
- SYNONYMA – „Řekni to jinak.“ – obměňujeme větu vymýšlením jiných slov se 

stejným významem „Honzík jedl jablko.“ „Honzík papal jablko.“ „Honzík baštil jablko.“ 
- HLEDÁNÍ VÝZNAMU – k čemu je to dobré, co se s tím dělá, kdo to potřebuje, např. 

koš . na houby, na prádlo, na odpadky, na basketbal   
- HLEDÁNÍ PŘECHYLOVÁNÍ SLOV – prodavač – prodavačka, učitel – učitelka, kuchař – 

kuchařka  
- HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ – k čemu to patří (ucho k tašce, k hrnečku, na hlavu)  
- HLEDÁNÍ RÝMŮ – podle obrázku, pexesa hraček: kočička – Anička, lavička – židlička, 

rýč – míč, pes – ves  
- HLEDÁNÍ SLOV NA DANOU SLABIKU, HLÁSKU (lze napovídat opisem) – pa – je to 

zelenina, je zelená; po – je to ovoce, je to oranžové  
- TŘÍDĚNÍ SLOV PODLE URČITÉHO HLEDISKA – např. co jezdí, co létá, co roste na 

záhoně, co roste na stromě  
- STUPŇOVÁNÍ – velký, větší, největší; volá, křičí, řve  
- SLOVA NEUTRÁLNÍ A CITOVĚ ZABARVENÁ – pes, pejsánek, hafánek; dům, domek, 

chalupa 
- HLEDÁNÍ NADŘAZENÉHO POJMU – lžíce, vidlička, nůž – příbor; kalhoty, košile, bunda 

– oblečení Vyjadřovací schopnost  
- VĚTNÝ ROZBOR NARUBY, NATAHOVANÁ VĚTA – určíme si výchozí slovo, obvykle 

podstatné jméno – pomocí otázek přidáváme další slovo – věta pomalu narůstá (Auto 



– Co dělá? Jede. Auto jede. Kam? Auto jede na výlet. Kam na výlet? Auto jede na 
výlet do hor.)  

- HÁDANKA – dospělý popisuje nějaký předmět – vzhled, vlastnosti – dítě hádá, např. 
je to dřevěné – stůl, židle skříň; co je na zdi – obraz, polička  

- POPIS PODLE DĚJE – hra na raráška – děti mají uhádnout pohyb, činnost  
- VYMÝŠLENÍ PŘÍBĚHU – každý z účastníků přidá větu, např. „Co bys dělal, kdybys…“ lze 

použít fantasii („….kdybys chytil zlatou rybku.“)   
- VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU – čteme pohádku, při tlesknutí pokračuje druhý (vybrat 

klasickou pohádku bez detailů, lze použít i obrázkový materiál. 
 

9. ROZVOJ ZRAKOVÉ PERCEPCE – ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ 
  

MOTORIKA OČNÍCH POHYBŮ ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ CVIK 
- koulet očima, dívat se doleva, doprava, nahoru, dolů (pokud děti neznají pojmy vlevo, 

vpravo používáme dané předměty)  
- koulení očima v prostoru (děti hledají v prostoru daný předmět, ale smějí hýbat jen 

očima, ne hlavou)  
- sledovat pouze očima pohyb prstů nebo ruky (sledujeme hračkou, kterou učitelka 

posunuje)  
- sledovat obrázky v knížce podle popisu dospělého (co je nahoře, dole apod.)  

  
TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ PODLE RŮZNÝCH KRITÉRIÍ 
- třídění velkých, výrazně odlišných předmětů – 2 a více prvků  
- třídění malých předmětů - 2 a více prvků  
- třídění výrazně odlišných předmětů (jablíčka, hrušky a švestky)  
- třídění menších předmětů  

  
ROZLIŠOVÁNÍ BAREV  
- nácvik rozlišování čtyř základních barev a jejich pojmenovávání (žlutá, červená, 

zelená, modrá)  
- přiřazování prvků stejných barev, hra „Čáp ztratil čepičku“  
- nácvik rozlišování šesti základních barev a jejich odstíny, doplňkové barvy  

  
CVIČENÍ ZRAKOVÉ PAMĚTI  
- Co se změnilo? Pamatování 3 a více předmětů  
- třídění podle dvou vlastností (barva, tvar nebo velikost)  
- třídění podle tří vlastnosti (malé červené jablíčko, zelená velká hruška) 
- třídění podle tvaru a barvy (malé žluté kolečko)  
- třídění na základě vnímání tvarů zrakem i hmatem  
- třídění na základě vnímání hmatem bez zrakové kontroly  
- jmenování předmětů zleva doprava, co je v řadě první  
- hledání odlišností a stejných prvků na obrázku   

  
VIZUOMOTORICKÁ CVIČENÍ 
- nápodoba poloh a pohybů předvedených dospělým – stoupající obtížnost 
- napodobování polohy 3 předmětů na ploše  
- napodobování polohy předmětu v prostoru  



- cvičení zaměřená na koordinaci pohybů ruky a oka – spojování dvou předmětů čárou  
- řazení předmětů zleva doprava do dvou a více řádků  
- stavění kostek podle předlohy  
- stavění ze stavebnic drobných dílků podle předlohy  

    
10. HRY A CVIČENÍ PRO ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

 
U dětí předškolního věku rozvíjíme smysl pro melodii, tempo řeči, vlastnosti tónu a 
rytmus. Učíme děti vnímat a rozlišovat zvuky kolem sebe.  
- Básničky, písničky, rozpočítadla – poslouchat, recitovat a zpívat  
- hra na slepou bábu  - sluchová orientace v prostoru  
- hra „Kočičko, zamňoukej!“ „Pepíku, pípni“ – orientace podle barvy hlasu  
- hra “Všechno lítá, co má peří“ obměna „Všechno jede co má kola“ – sluchová 

pozornost, chápání obsahu slov  
- hra „Kdo tě volá?“ děti chodí v kruhu v rytmu říkanky: “V kruhu jsme se zatočili, k 

tomu ještě poskočili.  Teď Alenko,…. Pozor dej, kdo tě volá, poslouchej.“  „Alenko“ 
volá, šeptá vybrané dítě dospělým – dítě, které stojí uprostřed kruhu, se zavřenýma 
očima musí rozpoznat volající dítě  

- hra „Kočičko, kde jsi?“ – děti dostanou různé obrázky zvířátek, zvuky pro zvířata 
typické, budou na požádání předvádět, hráč uprostřed se ptá „Kočičko, kde jsi?“, dítě 
s obrázkem kočky zamňouká – hráč musí poznat, kdo to byl  

- hledání budíku (mobilního telefonu) v místnosti – sluchová orientace v prostoru  
-  „Uhodni, kdo nás budí“ – nápodoba zvuku zvířat  
- stoupání a klesání zvuku tonu/melodie „stupnice“ – znázornit pohybem ruky 
- krátký a dlouhý tón – pípání ptáků, znázornění dítětem + grafický záznam „Pip, pip, 

pip… píp, píp, píp///“ – píšťalky, bručák  
- hudební hádanky – poznat píseň podle melodie zpívané na la, le, li, lo, lu  
- cvičení lokomočních cviků – motivace zvířátka  
- rozlišování hlasitosti – zesilování a zeslabování CD  
- rozlišování modulačních faktorů – barva hlasů, tempo „Mňoukej jako malé kotě – 

starý kocour“  
- hledání schovaného předmětu – hra „Zima, zima, teplo, teplo, přihořívá, hoří“  
- dítě hádá zvuky z okolí – zavírání dveří, zasunutí židle  
- dítě hádá zvuky různých materiálů – chrastění klíčů, šustění papírů, cinkání sklenic  
- hra „Na ozvěnu“ – dítě opakuje jednoduchý rytmus hrou „na tělo“  
- sluchové pexesa – hledání dvou stejných zvuků  
- kolikrát klepnu, tolikrát tleskni  
- vyprávění pohádek, zapamatování si role v pohádkovém představení  
- hra na „Otázku a odpověď“ – dospělý „Jak se jmenuješ?“, dítě zazpívá „Jmenuji se …“, 

popř. vytleská  
- písničková štafeta – každý zazpívá kousek známé písně  
- slovní hry typu „Šla babička do městečka, koupila tam …“ 
- ze sady obrázků dítě vybírá slova, začínající na vybranou hlásku  
- na stole leží sada obrázků, kde se vyskytují slova na dvě různé hlásky – dítě třídí 

obrázky na dvě hromádky podle počátečních hlásek 



- dáme na stůl obrázky (počet podle schopností dětí, podle věku – 4 roky, 4 obrázky), 
dítě poslouchá, v jakém pořadí je jmenujeme, pak je vybere a složí v tom pořadí, v 
jakém je slyšelo  

- vymýšlíme slova na první slabiku, později hlásku  
- hra „na básníky“ hledají rým – ke svému jménu, ke slovům z obrázků (Alenka – 

halenka, Drak – mrak, Ves – les, Bije – pije, Liška – šiška) 
- hra „na jména“ Letí ptáček, letí, ptá se našich dětí: děti, kdo se jmenuje na ..L..M..O 

Obměna: „Děti, kdo tu je, kdo se na M… jmenuje?“ obměna „Děti, co tady je, co se na 
M.. jmenuje?  

- dohodneme se na jedné hlásce a pak říkáme slova, pokuj je hláska ve slově obsažena, 
dítě zareaguje – tleskne, vyskočí, sedne z lehu atp.  

- Určíme si slovo nebo jméno, které budeme hledat. Dospělý říká dost rychlou řadu 
slov nebo krátké věty, používá i slova podobná – zdrobněliny jména, slova se stejným 
slovním základem. Jakmile dítě dohodnuté slovo zaslechne, zareaguje – udělá krok 
dopředu (len – Alenka, Milenka, halenka, Lenka, Helenka, válenka…)  

- Dospělý říká výroky a dítě dává pozor, zda jsou pravdivé: kočka mňouká, pes štěká, 
kráva mečí, ryba běhá… Děti reagují podle dohody buď na pravdivé výroky, nebo 
nepravdivé – většinou vzbuzují smích  

- při vyprávění pohádky děláme chyby, dítě má chybu opravit – zelená Karkulka šla k 
babičce a v košíčku nesla boty a kočku, Budulínka odnesla do lesa strakatá koza….  

- hra „Na tichou poštu“ – pošeptáme jednoduché slovo prvnímu dítěti do ucha a ten to 
pošeptá dál Akustická diference (odlišení)  

- hra „Na ozvěnu“ – dospělý říká slova a děti je opakují po slabikách – mohou 
vytleskávat  

- děti vytleskávají počet slabik ve slově a určují, které je krátké a dlouhé, následně 
počítají počet vytleskaných slabik – les delší lesík nejdelší lesíček – pozor princip 
Fenomén uvědomování – mohou si ze začátku skládat slabiky z kostek, žetonů, kreslit 
tečky…  

- Jakou hlásku slyšíš na začátku slova? myš –M  
- Jakou hlásku slyšíš na konci slova? olej – J  
- vymysli co nejvíce slov na hlásku T, M, N, K,  V..  
- ukaž správný obrázek – dospělý předkládá dvojice obrázků, které se liší jedním 

fonémem, např. kosa – koza, pec – pes, myje – vije, líce – lžíce, mrak – drak  
- Předříkáváme slova ve dvojicích a dítě má poznat, zda jsou stejná: auto – auto, skála 

– láska, vlek – vlak, klas – hlas  
 

11. ČASOVÁ A PROSTOROVÁ ORIENTACE 
  

Orientace v čase 
- řazení zvuků (dva zvuky, která byl první, druhý)  
- řazení činností - napodobování činností  
- řazení každodenních činností, událostí a rituálů (ranní cesta do školky, oblékání, režim 

v MŠ atd.)  
- řazení scén z pohádek (O veliké řepě – kdo byl první)  
- řazení dnů v týdnu  
- roční období  



- určování dnů a měsíců (který den je před nedělí, který následuje po středě apod., 
dnes, včera, zítra), v počátečních fázích nácviku je nutná zraková opora  

- postavení prvků v řadě (Jak se jmenuje první- poslední zvířátko v řadě? + pojmy před-
za, hned před – hned za)  

  
Prostorová orientace  
- než se začnete věnovat nácviku prostorové orientace, ujistěte se, zda dítě dobře 

ovládá své tělesné schéma, protože se v prostoru orientuje pomocí svého těla  
- dítě zjišťuje svoji pozici, kterou zaujímá vzhledem k předmětům, jež ho obklopují a 

vytváří si soubor vztahů mezi vlastními pohyby a pohyby okolního prostředí  
- dítě rozeznává prostorové pojmy před, za, vedle, nahoře, dole, nad, pod, blízko, 

daleko  
- dítě se pohybuje okolo různých předmětů v místnosti - může se plazit, lézt po 

čtyřech, chodit vzpřímeně  
- rozmístěte několik hraček po místnosti – jakmile tlesknete, dítě jednu zvedne a volně 

se prochází okolo ostatních hraček – na druhé znamení dítě položí hračku na stejné 
místo, ze kterého ji sebralo – pokračujte v této činnosti s ostatními hračkami  

- na vaši žádost se dítě posadí na židli, proleze pod stolem  
- dítě se schovává za dveře, za pohovku, před stůl  
- umisťování předmětů na ploše podle diktátu (polož nahoru, dej dolů, polož za, polož 

před)  
- řazení předmětů podle polohy  
- procvičování pojmů vpravo, vlevo, uprostřed, předložkové vazby  

  
12. DOPLŇKOVÉ PŘEDMĚTY  
  
Cvičení hmatu  
- poznávání předmětů podle hmatu  
- rozlišování předmětů podle opačných vlastností: mokré – suché, tvrdé – měkké, 

kulaté – hranaté, hladké – drsné, teplé – studené  
- hmatové pytlíky  
- hmatové dřevěné kostky  

  
Cvičení čichu a chuti  
- rozlišování podle chuti: sladké – slané, kyselé – hořké  
- rozlišování podle vůně: co voní – co páchne  
- poznávání předmětů podle chuti – chléb, rohlík, čokoláda  
- poznávání předmětů podle vůně 

 


