Specifický symbol: 4, 9, 51
Nezapomněly jste děti na svůj jazýček a pusinku? Než se pustíte do logopedických
cvičení, zkuste napodobit opičku. Je legrační viďte. Víte co? Naučte to maminku a tatínka
taky, komu to půjde líp? Vám, mamince nebo tatínkovi?

Specifický symbol: 4
Vím, že se ti cvičení bez zoubků špatně dělá, ale to nevadí. Zkoušej to a až zoubky
vyrostou, půjde to jako po másle.
Tyto cviky s pusinkou už umíš, a protože jsi moc šikovná, zvládneš tato cvičení i sama u
zrcadla. Dej zoubky na sebe a doširoka se usměj. Špičkou jazyka se dotýkej spodních
zubů a teď zasyč jako had: SSSSSSSS.
Potom jazykem jen lehce ťukej za spodní zoubky. Cvrček dělá: CCCCCCC.
Dál se jen dotýkej špičkou jazyka za spodními zoubky a zabzuč jako moucha: ZZZZZZZZ.
Nyní sešpul rty do kroužku, stiskni zoubky k sobě. Jazýček je mírně vzadu. Hlasitě zavolej
na kočičku: ČI, ČI, ČI, ČI.
Nyní je pusinka ve stejném stavu a jazýček je opět mírně vzadu, jeho špička míří mírně
nahoru. Udělej mašinku: ŠŠŠŠŠŠŠ.
Nakonec sešpul rty do kroužku, dej zoubky na sebe a nadechni se nosem. Zabruč jako
čmelák: ŽŽŽŽŽŽŽ.

Dobře se ti budou tyto hlásky procvičovat s básničkou. Až budeš báseň umět, můžeš si jí
dokonce i zazpívat. Znáš písničku ,,Prší, prší“? Tuto básničku si můžeš zazpívat na úplně
stejnou melodii. Zkus to.

Aby to tvému sešitu na logopedii
nebylo líto, nalep do něj vypracované
pracovní listy.

Specifický symbol: 9
Protože jsi moc šikovná, zvládneš tato cvičení i sama u zrcadla. Zeširoka otevři pusinku a
opři špičku jazyka nahoře o patro nad horními zoubky. Jazyk potom padá dolů za spodní
zoubky a ty říkáš krásné LA, LA, LA.
Hned potom se můžeš pustit do dalšího cvičení. Otevři opět pusinku doširoka, špičku
jazyka opři o dáseň za horními zoubky. Udělej zvuk traktoru: TD, TD, TD. Poté pokračuj
ve slovíčkách, které máš nalepené v sešitu. (DATA, DETE, TDY, TDA, TDE, …).

Pro procvičování správné výslovnosti hlásky L se naučit básničku. Až báseň budeš umět,
můžeš si jí dokonce i zazpívat. Znáš písničku ,,Prší, prší“? Tuto básničku si můžeš zazpívat
na úplně stejnou melodii. Zkus to.

Aby to tvému sešitu na logopedii nebylo líto, nalep do něj vypracované pracovní listy.

Specifický symbol: 51
Tyto cviky s pusinkou už umíš, a protože jsi moc šikovná, zvládneš tato cvičení u zrcadla.
Horními zoubky skousni spodní ret a udělej, jako když se malá žabka učí kvákat: VA VA.
Pro fixaci této hlásky využij následující slova: VÁ – ZA
VA – GÓN
VO – DA
VO – ZÍK

Dej zoubky na sebe a doširoka se usměj. Špičkou jazyka se dotýkej spodních zubů a teď
zasyč jako had: SSSSSSSS.
Potom jazykem jen lehce ťukej za spodní zoubky. Cvrček dělá: CCCCCCC.
Dál se jen dotýkej špičkou jazyka za spodními zoubky a zabzuč jako moucha: ZZZZZZZZ.
Nyní sešpul rty do kroužku, stiskni zoubky k sobě. Jazýček je mírně vzadu. Hlasitě zavolej
na kočičku: ČI, ČI, ČI, ČI.
Nyní je pusinka ve stejném stavu a jazýček je opět mírně vzadu, jeho špička míří mírně
nahoru. Udělej mašinku: ŠŠŠŠŠŠŠ.
Nakonec sešpul rty do kroužku, dej zoubky na sebe a nadechni se nosem. Zabruč jako
čmelák: ŽŽŽŽŽŽŽ.

Pro procvičování správné výslovnosti hlásky C se naučit básničku. Až báseň budeš umět,
můžeš si jí dokonce i zazpívat. Znáš písničku ,,Prší, prší“? Tuto básničku si můžeš zazpívat
na úplně stejnou melodii. Zkus to.

Aby to tvému sešitu na
logopedii

nebylo

líto,

nalep do něj vypracované
pracovní listy.
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