
 

Kolektivní logopedické cvičení – ČŠŽ - dne 6. 1. 2023   Mgr. Sekyrková   

 Hlavní téma: Podpora hlásek ČŠŽ, poslech příběhu o návštěvě cirkusu, tvoření vět, vypravování příběhu dle obrázků, 

poznávání první hlásky- pracovní list. 

Každé dítě má u mě své zrcátko ke sledování postavení mluvidel u rozcvičky na hlásky Č Š Ž. Ukázka postavení mluvidel 

pro hlásku Č, Š, Ž: děti sledují v zrcátku správné postavení mluvidel. Automatizujeme správné postavení mluvidel u dětí, 

které již hlásky ČŠŽ zvládají, těm dětem, které hlásky ČŠŽ ještě neumí – ukazujeme postavení mluvidel. Nácviky vadně 

tvořených hlásek však je nutné cvičit i individuálně u logopeda s účastí rodiče, kolektivní péče je preventivní a cílem je 

usadit hlásky, které již dítě umí samo. 

Hláska Č: Zuby přiblížíme k sobě, rty jsou sešpulené do kroužku, voláme šeptem na kočičku- čičiči, jazyk se lehce dotkne 

za horními zuby. Hláska Š: zuby přiblížíme k sobě, sešpulíme rty, jazyk se zvedá vzhůru, a napodobujeme vlak: šišišiši -

šeptem. Hláska Ž: zuby přiblížíme k sobě, sešpulit rty, jazyk se zvedá vzhůru napodobujeme zvuk čmeláka: hlasitě, 

odhmatáváme chvění hlasivek na krku – čmelák žžžžžžžž Práce se slovy- čáp, čuník, míč, klíč, káča, škola, šunka, šlape, 

myš, liška, žába, župan, kůže. Potom diferenciace ČŠŽ-viz barevný list- češe, číše, číšník, černoušek, šatičky, školička, 

košíček, taštička, šuplíček, myšička, škopíček, pšenička, vlaštovička, hruštička, žehlička, židlička, žvýkačka, věžička, 

nožička, loužička, lžička, nádražíčko, košíček, čížeček.  

Příběh – Návštěva cirkusu. Jednou v neděli přišel tatínek s nápadem, že by mohli jít celá rodina do cirkusu. „Děti, chcete 

jít do cirkusu?“ zeptal se jich. „Ano, ano !!“ vykřikly děti. Tak se tedy odpoledne vydali společně do cirkusu. U pokladny 

tatínek koupil vstupenky a posadili se ve stanu na červená sedadla. Za chviličku představení začalo. Do šapito vběhl klaun 

a spadl na zem. Děti se rozesmály. Vypadal u toho totiž legračně. Potom si vzal klaun míčky a házel si s nimi. Moc mu to 

nešlo a míčky mu pořád padaly na zem. Po legraci s klaunem ukázala své dovednosti baletka. Byla moc šikovná a uměla 

dokonce chodit ve výšce po laně. Šlo jí to náramně. Pak do manéže přijely medvědice na kolech. To byla zábava! Všichni 

diváci medvědí holčičky povzbuzovali a tleskali. Když potom do manéže vstoupil lev, všichni utichli. Krotitel mu dal povel 

a lev proskočil ohnivou obručí. Děti toho viděly ještě spoustu, třeba artisty a pejsky. Aničce se ale nejvíc líbilo dívat se na 

cvičené opičky. Když představení skončilo, všichni tleskali. Venku koupili rodiče ještě balónky. Děti si je nesly celou cestu 

domů a spokojeně se usmívaly.- celý příběh si shrneme a vypravujeme si ho. 

Z příběhu vyhledávám slova na ČŠŽ – červená sedadla, chvilička, začalo, šapito, legračně, míčky, nešlo, šikovná, výška, 

manéž, obruč, Anička, červený balonek- slova si pěkně vyslovujeme, sledujeme svá mluvidla v zrcátku. Slova si 

vytleskáme. Potom si s dětmi zopakujeme celý příběh a dle obrázkového materiálu společně tvoříme věty. Zkoušíme 

chůzi po laně s deštníčkem, žonglování s míčky, proskakujeme obručí jako tygr.  

Poznávání hlásek: pracovní list - Slova, která začínají na danou hlásku si pojmenujeme: úkol pro dítě: dej do kroužku 

první hlásku- to je ten znak, to písmeno na začátku slova- praktická ukázka. Sleduji správný úchop psacího náčiní, 

pastelky. Slova, která začínají danou hláskou- dej do kroužku první hlásku. Sleduji, zda všechny děti označují první hlásku 

ve slově.  Děti dostanou opět domů pracovní listy, aby rodiče měli přehled o problematice, kterou se připravujeme 

k zápisu do ZŠ. V úboru bude lekce, v březnu budeme při lekci natáčet ukázky z naší společné práce. Budete mít koncem 

března 2023 ve třídě k dispozici na flash disku ke shlédnutí. 

Zpracovala: Mgr. Marie Sekyrková  


