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Kolektivní logopedické cvičení dne 4.11.2022, které vedla 
Mgr. M. Sekyrková-pouze pro přihlášené děti 
Pomůcky: pracovní listy, pastelky, obrázky na interaktivní tabuli, maňásek,  
 
S dětmi se přivítáme osvědčenou logopedickou celoroční hymnou: zpívám a děti se postupně 
přidávají-„Když máš radost tak rukama zatleskej, (3krát tleskneme) když máš radost tak 
rukama zatleskej, když máš radost tak se směj, krásný úsměv udělej(uděláme úsměv) když 
máš radost, tak rukama zatleskej.“ (3krát tleskneme) Toto budeme dělat s nohama 
(zadupej) atd.(prdíme, troubíme, vyplazujeme jazyk) 
 
Motivace písničkou na hlásku K-Klokaní miminko u maminky má se, klokaní miminko 
spinká u ní v kapse. Klokaní miminko jmenuje se Luky, kouká se okolo na ostatní kluky. -
Povídáme si o klokanech, kde žijí, kde mají svá mláďátka. 
 
Děti si udělají cvičení na oromotoriku, děti mají v ruce zrcátka-vyplazujeme jazyk, pootevřít 
ústa, jazyk ven z úst, pak budeme jazyk polohovat za dolní zuby. Opakujeme slabiky-ka, 
ke,ky,ko,ku, kaka,keke,kyky,koko,kuku. Zakryjeme si oči, vykoukneme a řekneme-KUKY, 
KUKY, KUK, KOUKÁ NA MĚ KLUK. 
 
Sluchové vnímání: hra: slyšíš K ve slově? Kája, káva, buk, kluk, lano, mísa, zuby. 
 
Práce na interaktivní tabuli-děti vyhledávají obrázky, které obsahují hlásku K-káva, kabel, 
kámen, kolo, kulich, oko, nákup, mouka, holka, louka, puk, fík, kaktus, kukačka, Karkulka, 
klokan, kluk, kominík. Všechna slova si vytleskáme, napočítáme slabiky a děti odpovídají u 
tabule např. Slovo KLO-KAN má dvě slabiky. Všechna slova si znázorníme-slovo KLO-KAN -
potřebujeme na něj 2 kelímky. Kelímky budou na zemi, kelímky stavíme do řady zleva 
doprava-tak, jak se čte slovo. Pokud děti uslyší ve slově dlouhou slabiku, dají nad kelímek 
malé dřívko. Dlouhé slabiky vyslovuji velmi výrazně. např. KO-MI-NÍK-má 3 slabiky, na zem 
dítě položí 3 kelímky. Nad kterým kelímkem slyšíte dlouhou slabiku? Ano, poslední slabika je 
dlouhá, dáme nad kelímek deštíček-tohle dřívko.  
Takto pracujeme i se slovem KÁVA, NÁKUP, FÍK. 
 
Potom se posadíme ke stolečku, děti mají před sebou list s větami na K. Obrázky si 
prohlédneme a tvoříme věty-Kukačka kuká. Kohout kokrhá. Krkavec kráká. Klokan skáče. Kája 
kouká. Karkulka má košíček. Kokos je na kameni. Kočka je u kaktusu. Kulatý koláč. Kominík je 
na komíně. Kamila kouká jako kakabus. Kluk má nanuk. 
 
Další pracovní list-vytleskej slovo ZELÍ. Kolik uděláme koleček pod tohle slovo? Kolik slabik 
má slovo ZELÍ? Slyšíš dlouhou slabiku ve slově ZELÍ? Ano, dlouhá slabika je nad druhým 
kelímkem. První ukázka je na pracovním listě. Postupně vypracujeme celý pracovní list. 
Další skupinová lekce bude 9.12.22. Budeme procvičovat ĎŤŇ a bude vánoční besídka, děti 
dostanou vánoční dárek. 
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