LOGOPEDICKÉ OKÉNKO 5
Dobrý den děti,
minulý týden jsme se učili hýbat s jazýčkem a dělali jsme zvuky jako malý a velký traktor.
Než začneme vyvozovat hlásku R, znovu si vyzkoušíme všechny cviky jazyka a ukážeme
znovu mamince či tátovi jak jezdí:
• Malý traktor T, T, T
• Velký traktor D, D, D
• Malinký traktor N, N, N.
Traktory spolu kamarádí a jedou spolu na výlet. Ukažte jaký vydávají spolu dohromady zvuk?
• TDN, TDN, TDN – 3x opak. Nejprve pomalu pak rychle. Jedou z kopce.
• Závodní auto, umíme také napodobit: DN, DN, DN, opak. 6x a postupně zrychlujeme.
• Zvuk trubky, umíme také napodobit: TdÁ-dÁ, Tdó-dÓ, Tdú-dÚ, Tdamtadá 3x opak.
• Znovu si zatroubíme: Tdam-ta, Dam-ta, Tdam-Ta-Dá. 3x potichu. D je pomocná
hláska, kterou vyslovíme jen tupě tlumeně a lehce. Pokud se začíná objevovat R,
podpoříme výslovnost s R potichu a pak nahlas.
• Říkej s maminkou: Tdá, Tdó, Tdú, Tdú-dú, Tdubka tdoubí. Tdubač tdoubí na tdubku.
• Tdubka tdoubí tdamtadá.
- Postupně tlač jazyk za horní zoubky a místo „D“ vyslovuj „R“.
• Zahraj si na ozvěnu. Opakuj po mamince či tátovi tato slova. Nejprve s D pak s R.
- Tdn, tdnka, tdní, tdochu, tdošinku, tdám, tdáva, tduhla, tduhlička, tdubka, tdubička,
- Petd, svetd, metd
• A teď se naučíme básničku. Někomu už půjde s hláskou R, někdo se jí naučí
s tlumeným D.
Tr(d)nky, trnky, trpké, chudé,
Kdo vás trnky trhat bude?
Trpaslíček trnky trhá,
Trhání mu dlouho trvá.
Trhá trnky v trní v lese,
do trhu pak trnky nese.
•

A ještě 2 hádanky. Jestlipak víte, co to je?

Po širém moři se točí, ani trošku se nenamočí. (vítr)
Proletí okenní tabulí a přece ji nerozbije. (sluneční paprsek)

NĚCO PRO PŘEDŠKOLÁKY
•

Odpovídej na otázky celou větou.¨

Odpovídej celou větou a dej pozor na koncovky slov po předložkách.

Za týden zase ahoj s naší žirafkou a LOGO okénkem. Vaše logopedka.

