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Hledání písmenek P, B, M 
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Postavení mluvidel 

• Stiskneme rty, zuby jsou schované, zadržíme dech a před ústa dáme ruku.  

• Potom prudkým výdechem a stahováním rtů vyslovíš hlásku b. 

 

 

Pokud nám vyslovení stále nejde, zkuste další variantu nácviku výslovnosti s dopomocí 

příbuzné hlásky:  

 

• Dítě musí mít stisknuté rty, ucpané chřípí (tedy držíme nos prsty, aby dítě nemohlo 

vypustit vzduch nosem) Nahlas vyslovujeme hlásku M a ozve se nám hláska B.  

NEBO 

• Pevně sevřít rty, mírně nafouknout tváře a nahlas vyslovit hlásku B. 

 

 

 

Dechová cvičení 
 

SPRÁVNÝ PRODLOUŽENÝ NÁDECH NOSEM, BEZ ZVEDÁNÍ RAMEN!!!!!! 

• Nádech nosem (jak voní kytka, mýdlo, pečivo apod.), výdech nosem nebo pusou 

• Hry na podporu čichu – dítě si důkladně, hlubokým nádechem nosem přičichne 

k několika předmětům (mýdlo, citronová kůra, koření, parfém apod.). Pak mu zavážeme 
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oči a dítě se snaží uhodnout, o kterou vůni se jedná. POZOR NA PŘÍPADNOU 

ALERGII! 

• Pískání na píšťalku, flétnu. 

• Foukání do větrníku, brčkem do vody, foukání bublinek (ideální je spojit s nádechem 

nosem) 

• Nafouknout tváře a prstem je „propíchnout“. 

 

Artikulační cvičení 
• Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist 

musí být v klidu). 

• Hra na koníčka – „klapat“ jazykem, jako když „klape“ koník kopýtky 

• Čertík - rychle vtahovat a zatahovat jazyk dopředu a dozadu, přitom se cvrnká o horní 

ret, pohyb nesmí být do strany. 

• V ústech vytvořit jazykem „mističku“. 

• Malíř – jazykem jezdíme pomalým tempem vpřed a vzad na horním patře (tak jako když 

malíř maluje strop) 

 

Je možné, že má vaše dítě nedostačující funkci patrohltanového uzávěru, který se 

podílí na správném usměrňování výdechového proudu. Aby měkké patro, které se 

podílí na tvorbě patrohltanového uzávěru, fungovalo správně můžete procvičovat: 

• Kloktání 

• Pití nápojů slámkou 

• Šeptat 

• Foukat brčkem do vody (dělat ve vodě bubliny) 
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NAPODOBOVÁNÍ ZVUKŮ 
• STRAAŠIDLO STRAŠÍ – bu  bu bu 

• OVEČKA BEČÍ – bé bé bé 

• KRAVIČKA BUČÍ – bú bú bú 

• BOUCHÁME NA VRATA – bum bum bum 

• ZVONY NA KOSTELE – bim bam bim bam 

• HODINY NA VĚŽI – bim bim bim 

• MIMIMKO PLÁČE – bé bé bé 

• ZATLOUKÁME HŘEBÍK – buch buch buch 

• MEDVĚD – brum brum brum 

•  

PROCVIČOVÁNÍ HLÁSEK 
 

Básnička 
Bubnujeme na buben, 

pojďte děti, pojďte ven! 

Bubnujeme bum bum bum, 

budeme mít nový dům. 

A kdo s námi nepůjde, 

ten v něm bydlet nebude. 

 

Bába leze do bezu, 

já tam za ní polezu. 

 

Opakování ve slabikách, slovech, větách 

ba, be, bi, bo, bu, bá, bé, bí, bó, bů baba-bábá, bebe-bébé, bibi-bíbí, bobo-bóbó, bubu-bůbů. 

 

bába, bábo, bábu, balí, bací, baví, balík, bác, bál, basa, baso, basu, bane balvan, balet, bažant, 

bábovka, balit, banán, 

banka, baňky, batole, bez, Béďa, beseda, beton, bible, bicí, bič, bída, bidlo, bílek, bílý, bio, bít 

bob, bobek, bobule, boby, 
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bod, bodat, bodá, bojí, boty, bohatý, boj, bóje, bok, bonbon, bosý, bouda, boule, box, bodlák, 

boží bum, buk, bude, 

buben, bublat, bublina, budík, buď, budka, budova, bůh, buchta, bunda by, bych, bys, 

bychom, byste, kdyby, bydlet, 

býk, byt, být blána, bláto, blázen, blatouch, bledý, bledě, blecha, blinkat, blízko, blízký, blok, 

bloček, bloudit, blond, 

blondýna, blud, bludička, blýskat, blůza, bledule, bloumá Labe, Libeň, Líba, Kuba, Kubík, 

Libuše, cibule, hubený, houba, 

jablko, kobliha, klobouk, kabát, náboj, mobilní, obličej, obluda, obuv, obojí, oblek, tabule, 

nábytek, dobytek, zabil, zubil, 

zlobil, bobule, babička, bublifuk 

Babička hubuje Bětu. Běta se bojí bubáka. Neboj, bubák není. Kuba bubnuje na buben. Bum 

bum bum. Neboj se,Běto. Bába má banán. V balíku jsou boty pro Bětu a pro Kubíka. Líbu bolí 

obě nohy. Buchty jsou troubě. Běla bubnuje na buben. V budce bydlí bílí ptáci. Bublifuk dělá 

bubliny. Bonbóny jsou bez obalu. Bábovka je od babičky. Je bílo. Béda plakal. Bude mít bouli. 

V balíku jsou buchty od báby. Taky houby od Běty. Pane Bendo, máte nové boty? Taky klobouk 

a batoh. V lese je houba vedle houby. Banány tam nejsou. Balónky a bonbóny budou na pouti. 

Bojíme se bubáků. Na Boukově jedou Bendovi na bobech. Bobík hlídá u boudy. Bětu bolí zub. 

Blanka má boty, bundu a Bohuš má oblek. Bohatovi jedí bábovku a banány. 

 

 

Tematická cvičení 
• Opakování slov dle přílohy č.1 

• Spoj, co k sobě patří – pracovní list č. 2 

• Co do řady nepatří? – pracovní list č. 3 

• Hláska B – pracovní list č. 4 

• Co má, kdo rád? – pracovní list č. 5 

• Poslední slabika a první slabika – pracovní list č. 6 

• Práce s obrázkem B – pracovní list č. 7 ( 3 strany) 
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Obrázek 1 - Opakování slov dle přílohy č.1 
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Spoj, co k sobě patří – pracovní list č. 2 
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Co do řady nepatří? – pracovní list č. 3 
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Hláska B – pracovní list č. 4 
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Co má, kdo rád? – pracovní list č. 5 
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Poslední slabika a první slabika – pracovní list č. 6 
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Práce s obrázkem B – pracovní list č. 7 ( 3 strany) 
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