Logohrátky s říkadly.
Březen 2016
Příprava a realizace: Schillerová H. Vyvial H.
Program:
1. Ukázka výchovně vzdělávací práce s dětmi– logopedická chvilka.
• Tvoření rodičů a dětí z přírodnin.
Ad.1. Práce s dětmi, logopedická chvilka.
Děti se v kroužku pozdravily a byly seznámené učitelkou, co budou
dělat.
Gymnastika mluvidel, artikulační cvičení na zvířátka, chirofonetická
A,E,I,O,U rytmizace říkadla „Jablíčko“, báseň „Indiáni“
Vystoupení sborečku s písněmi – Měla babka, Vítr, Ježek, Umbaj, V
zahrádce na
hrušce.
Zhodnocení a rozebrání ukázky pí. Schillerovou – co děláme, proč to
děláme, jaký
účel splňuje logopedická chvilka, celkově o prevenci prostých
vad.
cvičení –

Ad.2. Tvoření rodičů a dětí z připravených přírodnin, výkresů a dalších
materiálů, které si
rodiče donesli z domova.
Výstavka výrobků.

Zapsala: Schillerová H.

Logohrátky s pohádkou
13.5. 2016
Schillerová H, Vyvial H.
Program na besídku pro maminky: básně, písně, scénka „Kuchařinky“.
Předběžná práce: Logohrátky s říkadly a pohádkou.
Rodičům bylo sděleno, jak učitelka s dětmi postupuje při nácviku říkadel a
básní.
Před nácvikem říkadel, básní a písní, vždy probíhá gymnastika mluvidel, při
které si děti uvědomují, co mají v ústech ( jazyk, zuby, rty). Pravidelným
procvičováním se mluvidla
dětí stávají obratnější a pohyblivější. Rytmizujeme různá slovní spojení, zvuky
zvířat, to vše
se zapojením jemné a hrubé motoriky ( ruce, prsty, nohy) a modulujeme hlas –
potichu –
nahlas.
Spojujeme řeč s pohybem. Po krátkém procvičení mluvidel dětí následuje
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vlastní nácvik nové básně, říkadla, nebo písně.
Práce s novým textem:
• Poslech dětí nového textu básně, písně.
• Rozhovor o obsahu, vysvětlení nových pojmů.
• Text ve spojení s obrázkem.
• Nácvik nápodobou, děti se postupně přidávají k učitelce.
Nácvik scénky:
• Rozhovory s dětmi o profesích, profese kuchař – kuchařka.
• Námětová hra v kuchyňce „Na domácnost“. ( rozhovor o potravinách, přípravě
jídel..)
• Příprava pomůcek a kostýmů ke scénce.
• Vlastní nácvik – samostatná i společná recitace dětí.

LOGOHRÁTKY
MŠ Nová Horka, třída Sluníčka
uč: Schillerová Helena
Hankeová Lucie

Dne 3.11.2016 proběhla v naší školce malá ukázka pro rodiče z celoročního projektu s
názvem Logohrátky.
Na programu se objevilo krátké uvedení do problematiky a nastínění průběhu
prevence ve spolupráci s rodiči.
Artikulační cviky s hrou na tělo v podobě básniček: Po prázdninách, Brambora
dechová cvičení s pomocí brčka a polystyrenových mašliček ( foukání do cíle a
přenášení pomocí vdechu na kruh)
frázování a rozcvičení mluvidel: hra Dokolečka chodíme ( co je to za zvíře, rozklad
na slabiky, školáci určení počtu slabik, počáteční slabika ve slově, jak dělá.....)
prolnutí všech částí při říkadle s pomocí padáku: Hrnečku Vař ( dýchání, foukání,
procvičení jazyka, rytmus a tempo řeči, hra na tělo)
držení rytmu a rytmizace : zpěv s klavírem a doprovod na dřívka při písni
Podzimníčci
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