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Listopad 

Vítr nám odvál hlásku V, F 
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Artikulační cvičení 
Důležitá je motorika mluvidel. Dnes se zaměříme na pohyb jazyka a rtů. 

Cvičíme pomalu a přesně. 

Zapojujeme zrak (zrcátko), hmat a můžeme i chuť. ( nutela namazaná na ret…) 

 

Cvičení rtů: 

• Široký úsměv 

• Špulení rtů 

• Horní ret přes spodní ret  

• Dolní ret přes horní ret 

• Schováme oba rty 

• Kapřík 

• Posíláme pusinku 

• Frkáme jako koník 

Cvičení na pohyb jazyka: 

• Jazykem počítáme zuby 

• Jazykem posunujeme kousek žvýkačky nebo lentilky z jedné strany na druhou 

• Jazykem si olizujeme zuby zepředu i zezadu (čistíme) 

• Ťukáme špičkou jazyka o horní patro 

• Zvednout okraje jazyka – uděláme mističku, ruličku 

Dechová cvičení 
 

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

• Připravíme si proužek papírku , která držíme v ruce. Nádech nosem a foukáme do 

papírku. 

• Peříčko – položíme si peříčko na dlaň a fouknutím ho pošleme kamarádovi, mamince 

apod. 

• Kulička – kuličku máme v dlani. Foukáme do ní a snažíme se, aby nám z dlaně 

nespadla. 

Další dechová cvičení viz Příloha č. 1 a 2  
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F 

Vyslovování hlásek F a V není zrovna jednoduché. Potřebujeme ovládat silný výdech z úst. 

Foukáme jako větřík a pak jako silný vítr. U tréninku nám pomůže třeba papírek nebo peříčko. 

 

POSTAVENÍ MLUVIDEL 
 

 

• Dítě potřebuje hodně výdechového proudu. Nefoukáme ven před sebe, ale dolů přes 

dolní ret na bradu.  

 

 

• Spodní ret přidržet za horními řezáky a při fouknutí dlouze vyslovovat FFF a ret vypustit 

• Při tréninku si dítě může dát prst na dolní ret a tlačit ho za zuby a vyslovovat F 

• Při nácviku je dobré i používat zrcátko – pokud dítě fouká F dolů na bradu, zrcátko se 

nezamlží       

 

 

 

 
 

 

Pokud dítě neumí foukat, můžete zkusit trik s NUTELOU, JOGURTEM. Namažeme dítěti 

spodní ret nutelou a horními zuby jí musí stahovat ze rtů zespodu nahoru + přidat hlas (F) 
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NAPODOBOVÁNÍ ZVUKŮ 
 

• ZPÍVÁME SLABIKY – Fa, Fe, Fi, Fo, Fu  

• FOUKÁME JAKO VÍTR – Fííííííííííííííííí 

              Fúúúúúúúúúú 

• PES ŠTĚKÁ – Haf, Haf, Haf 

• HRAJEME NA HOUSLE – Fidly, fidly, fidly 

PROCVIČOVÁNÍ HLÁSEK 
Básnička: 
Hafan hafá haf, haf, haf, 

Fanda na něj baf, baf, baf. 

Ty hafane nehafej, 

A ty Fando nebafej! 

Opakování ve slabikách, slovech, větách 
FA, FE, FI, FO, FU, áF, éF, íF, óF, úF 

fazole, fandí, fagot, Fanda, fanoušek, fotí, fotka, fotograf, foťák, fotbal, fouká, fíky, film, 

filmuje, Fifinka, fintí, fialová, flinta, Fík, Filip, fíkus, fialky, flétna, fén, kafe, dívka, plavky, 

páv, lev, haf, pif paf, delfín, pantofle, telefon, ofina, golf, kufr, ufo, fixa, fax, výfuk, fajfka, 

bábovka, hafá, bafá, fajn, finta, fenek, fíkovník, Filipány, fajfka, fujara, fujavice, flek, flakatý, 

famfáry, fajn, fajnový, fílharmonie, Fousek, František, Franta, fanda, Kofola, hafan, bafat 

 

Fanda fouká na flétnu. Zabalíme kufr a pojedeme do Afriky. Auto má výfuk. Fifinka se fintí. 

Koupím si fialové šaty. Foťákem fotíme fotky. Táta hraje golf. Filmaři filmují nový film. 
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V 

Vyslovování hlásek F a V není zrovna jednoduché. Potřebujeme ovládat silný výdech z úst. 

Foukáme jako větřík a pak jako silný vítr. U tréninku nám pomůže třeba papírek nebo peříčko. 

 

POSTAVENÍ MLUVIDEL 
 

• Vyvozuje se podobně jako F 

• Nádech nosem, skousneme dolní ret a rychlým výdechovým proudem vyslovíme 

VVVV. ( V z pusy vyplivneme) 

• Při tréninku si dítě může dát prst na dolní ret a tlačit ho za zuby a vyslovovat V 

 

 

 

 

 
 

 

Pokud dítě neumí foukat, můžete zkusit trik s NUTELOU, JOGURTEM. Namažeme dítěti 

spodní ret nutelou a horními zuby jí musí stahovat ze rtů zespodu nahoru + přidat hlas (F) 

NAPODOBOVÁNÍ ZVUKŮ 
• ZPÍVÁME SLABIKY – va, ve, vi, vo, vu  

 

 



Plán logopedické prevence v mateřské škole 

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr 

Zpracovala: Monika Zlá, DiS. 

 

7 

PROCVIČOVÁNÍ HLÁSEK 
Básnička: 
Véna volá Vandu, 

Vanda volá Václava, 

Václav volá Vendulu. 

Véno Véno podej vanu, 

vykoupáme malou pannu. 

Tu je voda tu je vana, 

panna už je vykoupaná. 

Opakování ve slabikách, slovech, větách 
Slova vytleskáme. 

VA, VE, VY, VO, VU, á-V, é-V, í-V, ó-V, ú-V 

vata, Vašek, váha, váhá, vadí, vana, vata, vánočka, váleček, válí, váže, valí, voda, volá, vodník, 

vozík, voják, vojín, vosk, vousy, veze, vesta, vesmír, velký, Venda, vejce, venku, vedle, věšák, 

víko, víno, vidle, vím, víme, vidí, visí, Vítek, výtah, vlak, vlasy, vločka, vlahý, vláha, vlákno, 

pivo, mává, hlava, levá, pravá, dává, káva, chová, loví, lavice, kladivo, pavouk, 

Venda volá maminku. Vykoupu se ve vaně. Vodník bydlí ve vodě. Táta pije pivo. Eva a Iva 

vidí Ivana. Vanda se dívá na televizi. Máma chová Vašíka. Ve vesmíru jsou hvězdy. Pravá a 

levá ruka. Ivo sedí na lavici. Vláďa čte noviny. Pavouk vyrábí pavučinu. Máma válí těsto 

válečkem. Na Vánoce jíme vánočku. Lovec loví zvěř. V zimě padají laviny. Děda nosí vousy. 

Vendula má kamaráda Vašíka. 

Tematická cvičení 
 

• Příloha č. 3 – grafomotorika – kruhy 

• Příloha č. 4 – grafomotorika – pavučina 

• Příloha č. 5 – Pracovní list F 

• Příloha č. 6 – Pracovní list V 

• Příloha č. 7 – Řada geometrických tvarů 

• Příloha č. 8 – Panáček z geometrických tvarů 

• Příloha č. 9 – Bludiště 

• Příloha č. 10 – Sluchové cvičení 

• Příloha č. 11 – Délka slabik (3 listy – karty) 

• Příloha č. 12 – Pracovní list na určování délky slabik 
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Příloha č. 1 – Dechová cvičení  
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Příloha č. 2 – Dechová cvičení  
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Příloha č. 3 – Grafomotorika – kruhy 
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Příloha č. 4 – Grafomotorika – pavučina 
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Příloha č. 5 – Pracovní list F 
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Příloha č. 6 – Pracovní list V 
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Příloha č. 7 – Řada geometrických tvarů 
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Příloha č. 8– Panáček z geometrických tvarů 
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Příloha č. 9 – Bludiště 
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Příloha č. 10 – Sluchové cvičení
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Příloha č. 11 – Délka slabik (3 listy – karty) 
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Příloha č. 12 – Pracovní list na určování délky slabik 

 


