Logopedické okénko 12
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Milé děti a rodiče,
dnes se zaměřím hlavně na předškoláky, kterým se ještě nedaří vyslovit hlásku Ř.
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Musíme si opět nejprve procvičit pořádně jazýček a ústa.
Otevřeme ústa, vyplázneme jazyk ven rovně a do špičky. Vydržíme tak na 3 doby.
Zatáhneme jazyk do pusy a zavřeme. Opakujeme 3x
Vyplázneme jazyk ven a svineme ho do ruličky. Opak. 3x.
Otevřeme ústa, zvedneme jazyk na horní patro na místo, kde máme takový kopeček
a špičkou jazyka se o něj opíráme. Vydržíme také tak na 3 doby. Pak plácneme
jazykem dolů a zavřeme pusu.
Našpulíme pusu a uděláme Kapříka.
Teď našpulíme pusu, rty mají tvar písmene O, stiskneme zoubky pevně k sobě a
potichounku, jemně vyslovujeme hlásku R. Opakujeme totéž s tím, že stále držíme
pevně zoubky u sebe s našpulenou pusinkou a opakujeme, dokud se nám neozve
hláska Ř.
Zahrajeme si“ Na malou a velkou pilu.“ – Ukazováčky prstů dáme přes sebe, ústa
našpulíme, zoubky držíme stisknuté a vyslovujeme R, R, R . Ukazováčky naznačují
pohyb pily.
Teď si napodobíme“ velkou pilu.“ Ústa i zoubky dáme do správné polohy, ruce dáme
přes sebe, napodobujeme rukama řezání pilou a vyslovujeme RÍZY, RÍZY, RÍZY.
Nejprve potichu, pak nahlas. Mělo by se ozvat ŘÍZY, ŘÍZY. Zkoušíme opakovaně.
Hra „ Na rámus“ – můžeme si zvuky vyzkoušet i skutečně, ale jinak vyslovujeme:
BRINK, BRINK,TRÍSK,TRÍSK, KRUP, KRUP.
Hra „Na tělo“- hladíme si bříško a říkáme: „ Moje BRICHO, BRICHO, BRICHO.
Pak si pohladíme oběma rukama tváře a vyslovujeme: „ MOJE TVÁRE, MOJE
TVÁRE. Postavíme se, uděláme dřep a řekneme mamince dělám DREP, DREP, pak
zůstanu sedět ve dřepu a řeknu: „DREPÍM.“ Zkoušíme opakovaně s tím, že se dítě
snaží o výslovnost Ř s podporou hlásky R.
Pokud se hláska Ř alespoň trochu ozývá zahrajte si „ Na ozvěnu“ – děti opakují po
rodičích tato slova. Pokud jde Ř tak s hláskou Ř, pokud ne zkoušíme stále s hláskou R
a dbáme na to, aby děti držely zoubky u sebe a měly našpulená ústa.
Slova k opakování: „Ozvěna“
Dru, drep, dreň, drez, drevo, drevák, drepí, drevník, drevěný, drív, dríví, drít, drívko,
tri, trísk, tríslo, trída, třicet, trináct, trtí, Treboň, tretina, bríza, bricho, brímě, bridlice
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Pak zkoušejte číst s dětmi společně tyto ofocené obrázky. Když je vytisknete, mohou
je děti vybarvovat.

• Všem dětem i rodičům přeji hodně sluníčka a hezké prázdniny.
AHOJ PO PRÁZDNINÁCH!

