MŠ Budovatelská
LOGOHRÁTKY S POHÁDKAMI
Termín: 24., 25.5.2016
Příprava a realizace: Eva Bogdanová, Petra Mikysková - třída Sluníčka
Dáša Paruzová, Mgr. Jana Kameníčková – třída Berušky
Všichni peadagogové MŠ Budovatelská jsou logopedičtí preventisté.
1) Přivítání, seznámení rodičů s logopedickou prevenci realizovanou v rámci ŠVP
2) Písně a říkadla s pohybem, doprovod na hůlky, hra na tělo, tanečky
Písně – Pojďte všichni sem/ Jaro/ Jaro, léto, podzim, zima
Říkadlo – Haló všichni vstávejte
Tanečky – Podej mi ruku svou / Vzal vrabeček / Na naší zahrádce / Holka modrooká
3) Kuřátko – básnička s malováním – grafomotorika – rodiče hádají co děti malují
4) Hudební pohádka – Kuřátko v obilí – veršovaná pohádka se zhudebněným textem
5) Říkadlo s pohybem – Byla jedna pohádka
6) Loutková pohádka – Červená Karkulka – využití loutkového divadla zakoupeného
z projektu
Logohrátky pro kluky a holčičky 2
7) Barevná písnička – střídání sólového a sborového zpěvu, zpěv s obrázky
8) Mamince k svátku – individuální přednesy básniček pro maminku – výrazný, hlasitý
přednes
Písničky pro maminku
9) Závěr – slovní hodnocení viděného – význam čtené pohádky pro dítě, výzva k rodičům,
aby
dětem četli, pozvání rodičů do MŠ k přečtení pohádky dětem před spaním.

LOGOHRÁTKY SE SLOVÍČKY A HÁDANKAMI
Termín: 16.6.2016
Příprava a realizace : Eva Bogdanová
Tyto logohrátky proběhly u příležitosti rozloučení se školáky. V rámci programu pro rodiče
předvedly své znalosti a dovednosti. Proběhly činnosti zaměřené
– na skládání a rozklad slov, hláskování, slabikování
- určování prvního a posledního písmene ve slově – didaktická hra: „Hádej, hádej, kdo to
je...“
- sluchová hra
- logopedické hádanky (využití zakoupené literatury z projektu)

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY
Termín: 10.11.2016
Příprava a realizace: třída Sluníček – Eva Bogdanová, Petra Mikysková
Třída Berušek – Dáša Paruzová, Mgr. Jana Kameníčková
Jako každý rok v podzimním období zveme rodiče do mateřské školy k podzimnímu tvoření a
také k zhlédnutí ukázky přímé výchovné práce. Ukázka byla zaměřena především na
dovednosti z oboru Logopedické prevence, kdy učitelky širokou nabídkou her a činností
rodičům předvedly, jak si sami doma mohou s dětmi hrát a povídat a tak přispívat k rozvoji
řečových schopností a dovedností.
Rodiče shlédli:
-dechové cvičení – foukání do dlaní, větrníku, bublifuku / podzimní vítr /
- cvičení jazyka – procvičení hybnosti – počítání zoubků, kousání / pochutnáváme si na
jablíčku/
-tempo řeči – říkadla se změnou intenzity hlasu a tempem přednesu / potichu – nahlas,
pomalu –
rychle/
-frázování – rozklad slov na slabiky, hledání zdrobnělin, určení písmen na začátku a konci
slova,
určení počtu slabik / práce s obrázky ovoce a zeleniny /
-pohybové ztvárnění říkadel – děti společně i samostatně přednesly říkadla spojené
s pohybem
/ říkadla s podzimní tématikou/
Společně s rodiči si děti kutáleli papírovým jablíčkem, které potom za pomocí kolíčku odnesli
do košíčku a poznávali hlasy ptáků.
V pracovní dílně si děti společně s rodiči vykrojili dýni a vyrobili podzimní lampičku.

