LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická – ukázka pro rodiče )
Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková – logopedický preventista
Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin

• Úvod – přivítání, seznámení s logopedickou prevenci realizovanou v rámci
vzdělávání v mateřské škole, logopedická prevence nenahrazuje práci klinického
logopeda

• Rozezpívání – vokály, slabiky

Zpěv písní s rytmickým doprovodem na nástroje Orff. Instrumentáře
( Doremi, Mámo, neseme ti k svátku, Ta naše maminka, ráda mě má, Kde jsem
doma, Maminko, mámo)

• Grafomotorika
Kreslení jednoduchých obrázků tvořených z geometrických tvarů podle říkadel
(Sluníčko, Kytička, Šla babička)

• Logopedické hádanky – doplňování rýmů
(využití publikace zakoupené z projektu)

• Krátká říkadla doplněná jednoduchým pohybem
(Dobrý den, Kdo to je?, Velké prádlo, Květinka, Baculaté děcko)

• Procvičování výslovnosti – jednoduchá rytmická říkadla

• Taneček – Tři citrónky – pohybová improvizace na rytmickou skladbu

• Závěr – slovní komentář k viděnému, odpovědi na dotazy rodičů, rozloučení
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HRÁTKY S ABECEDOU – POHÁDKA O ZTRACENÝCH
PÍSMENKÁCH
Ukázka logopedické prevence konané dne 7.6.2016 v MŠ Butovická
Příprava a realizace: Bc. Jana Tomášková – logopedický preventista, Irena Klečková
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• Úvod – přivítání, seznámení s logopedickou prevenci realizovanou v rámci
vzdělávání v mateřské škole, logopedická prevence nenahrazuje práci klinického
logopeda

• Pohádka o ztracených písmenkách
Do detektivní kanceláře volá paní učitelka, že se ji ztratila písmenka z abecedy a
prosí komisaře Vrťapku, aby ji je pomohl najít. Komisař si pozve ke spolupráci děti,
které postupně představují jednotlivá písmenka krátkou říkankou a následně je
modeluji za pomocí paní učitelky z plastelíny. V závěru, když mají vymodelována
všechna písmenka, hledají v prostředí zahrady MŠ tvary, které jsou písmenkům
podobné (H – žebřík, L – hrana okna, K – větvička na stromě).

• Procvičování výslovnosti, rozvoj slovní zásoby
• Rozvoj jemné motoriky (hmat a propriocepce)
• Rozvoj zrakového vnímání

• Společné aktivity s rodiči
Na závěr setkání zapojíme do aktivit i přítomné rodiče. Společně budeme realizovat
pohybové hry, při kterých rozvíjíme koordinaci oka a ruky.
• Hra na zrcadlo – dospělý nebo dítě předvádí různé pohyby a ostatní je zkouší co
nejpřesněji napodobit
• Přelévání vody, nebo přesypávání písku do různých nádob
• Pohybová cvičení – trakaře (dvojice dítě – rodič)
• Tančení – pohyb v rytmu, když se hudba zastaví, musí všichni zůstat stát jako
sochy

• Závěr – slovní komentář k viděnému, odpovědi na případné dotazy ze strany
rodičů

3

4

LOGOHRÁTKY SE SLOVÍČKY A HÁDANKAMI
Ukázka logopedické prevence konané dne 1.11.2016 v MŠ Butovická současně s podzimním
tvořením
Příprava a realizace: Bc. Jana Tomášková – logopedický preventista, Irena Klečková - učitelka

1) Úvod – přivítání, seznámení s logopedickou prevenci realizovanou v rámci
vzdělávání
v mateřské škole, představení publikací a her, které k logopedické
prevenci využíváme
(zakoupeno z projektu),logopedická prevence nenahrazuje práci
klinického logopeda

2)Uvolnění mluvidel a rozhýbání jazyka - společně
• Děti sedí v kruhu, postupně hází logopedickou kostkou a snaží se napodobit
cvičení, které je na kostce na obrázku.
• Děti sedí v kruhu, postupně si berou kartičku s obrázkem logopedického cvičení a
snaží se ho provést
• Obrázky zvířátek – děti napodobují zvuky zvířat na obrázcích
• Rozvoj sluchového vnímání – hra Ptáčku jak zpíváš?

3)Logopedické hádanky
Děti sedí v kruhu a učitelka jim dává hádanky z knížky Logopedické hádanky. Kdo zná
správnou odpověď, tak zvedne ruku. Učitelka vybírá, kdo odpoví. Snaží se prostřídat
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všechny děti.

4)Skupinové činnosti -dětí se rozdělí do skupinek, kde si zahrají společenské hry
podporující
rozvoj jazykových schopností, kde je zapotřebí účast dospělého, zapojíme
do hry rodiče.
Děti hry znají a samy si vyberou, do které se zapojí.

Nabídka her
• Hádanky Dráčka Fráčka
• Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou
• Zajíc v pytli
• Chytré myšičky aneb učení hrou (předškoláci)
• Logopedické pexeso
Grafomotorika – pro nejmenší děti je připraven koutek, kde si budou hrát s barvami
na velké ploše.

5)Závěr – slovní komentář k viděnému, odpovědi na případné dotazy ze strany rodičů
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