Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Ve školním roce 2016 - 2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi,
zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali
ukázky práce s dětmi, jsou logopedičtí preventisté.
Příprava a realizace – Ivana Tisovská, Lucie Orságová, Martina Mihalíková, Alena
Kilnarová, Zuzana Tomášková, Věra Filgasová, Lenka Macháčková Lenka
Rapčanová
LOGOHRÁDKY S ŘÍKADLY
Kouzelný les
Ukázka práce s logopedickou prevence zaměřena na koordinaci pohybu, uvolnění
mluvidel, správné dýchání, práci s říkadly osvojení správných dechových a
artikulačních návyků, tempo řeči.
Práce a říkadlem spojena s pohybem Enyky, benyky kliky bé
Prstové cvičení s říkadlem Vydalo se na výlet
Otvírání kouzelného lesy Čaruji, čaruji zkrátka, otevři lese .....
Koordinační cvičení s využitím lana
Dechové cvičení – vůně lesa
Artikulační cvičení – nápodoba zvuků zvířátek z lesa
Stimulační cvičení – Šel vlk za liškou
Gymnastika mluvidel – zvířecí hostina
Chirofonetické cvičení – zvířátka se protahují
Sluchové vnímání – zvuky lesa s využitím rytmických nástrojů a pohybu, reakce na
zvuk
Pohybové znázornění s artikulací – leze ježek ze křoví
Unavená zvířátka – doj hlásky
Zavírání kouzelného lesa
Čtyři roční období
Činnosti zaměřené na rozvoj řečových schopností a pohybových dovedností, správné
dýchání, uvolnění mluvidel, posilování paměti
Práce s říkadlem spojena s pohybem - Jede vláček
Artikulační cvičení – motivace nápodoba zvuků v přírodě
Artikulační cvičení
Dechové cvičení
Zpěv s pohybovým ztvárněním písně – Vyšlo slunce
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Kouzelný les.
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Logohrátky s maminkami
Ukázka práce zaměřena na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost,
vyjádření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Ukázka motivovaná pohádkou O koťátku, které zapomnělo mňoukat
Dechová a fonační cvičení vůně kytiček
Artikulační cvičení - s říkadlem, básničkou Pusa
Cvičení jemné a hrubé motoriky – navlékání korálků, trhání papíru. Mámo, podívej,
co už umím
Zraková a sluchová percepce – skládání obrázků z částí, hra na ozvěnu
Rytmizace píseň - Máme vás rádi
Rozvoj slovní zásoby – Co mám na své mamince nejraději
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LOGOHRÁDKY S POHÁDKAMI
Ukázka práce zaměřena na rozvoj komunikativních dovedností verbálních i
neverbálních, kultivovaná projev
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Básničky a říkadla pro maminky Písničky – doprovod na dětské rytmické nástroje,
hrou na tělo, spojení s pohybem
Dramatizace pohádky O koťátku, které zapomnělo mňoukat
Koblížek na cestách
Ukázka práce zaměřena - rozvoj řečových schopností a pohybových dovedností,
zapamatování krátkého textu, sledování děje pohádky, osvojení správných dechových
a artikulačních návyků, tempo řeči, oromotorických a dechových cvičení, dramatizace
veršované pohádky,
Sluchové cvičení: hádání zvířátek z lesa, se kterými se Koblížek se mohl setkat,
ztvárnění pohybem
Motorika prstů
Onomatopoa : nápodoba zvuků zvířat
Dechová cvičení
Oromotorika
Dramatizace pohádky – deklamace říkadel, pohybové ztvárnění, zpěv písní s hrou na
tělo, doprovod na rytmické nástroje
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LOGORÁDKY SE SLOVÍČKY A HÁDANKAMI V PŘÍRODĚ
Program pro děti a rodiče na zahradě mateřské školy. Činnosti vedou k aktivnímu
zapojení dětí a rodičů mateřské školyČinnosti na stanovištích zaměřené na :
• sladění pohybu těla s jednoduchým pracovním úkonem
• orientaci v rovině, skládání slov
• správné ovládání dechového svalstva
• usměrňování dechového proudu, dechové výdrž a, hospodaření s dechem
• schopnost rozvíjení zrakového a sluchového vnímání
• Hra se slovy, nápodoba zvuků dopravních prostředků
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• Hledání předmětů v rýži, přiřazování ke správnému tvaru
• Pojmenovávání předmětů, znázornění pohybem, skládání slov z písmen
V rámci spolupráce rodiny a školy nám chodili do mateřské školy číst rodiče.
LOGOHRÁDKY V PŘÍRODĚ
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