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Prosinec 

Hledáme hlásku L mezi dárky 
 

 

 

 

 

 

  



Plán logopedické prevence v mateřské škole 

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr 

Zpracovala: Monika Zlá, DiS. 

 

2 

 

 

 

 

 



Plán logopedické prevence v mateřské škole 

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr 

Zpracovala: Monika Zlá, DiS. 

 

3 

Artikulační a dechová cvičení 
Artikulační cvičení dle příloha č. 1, 2. 

Dechová cvičení dle hodu kostkou – viz hláska M. 

 

L 
 

Než přistoupíme k vyvozování hlásky L, je nutné, aby mělo dítě velmi dobře ohebný jazyk. 

K tomu můžete využít naše artikulační cvičení. U hlásky L musí mít dítě otevřená ústa, opřít 

hrot jazyka za horní zuby a vyslovit dlouhé LLLLLL (jelikož dítě neví, jak má toto dlouhé 

LLLL vyslovit, řekněte mu, že si hrajete na medvěda. Jazyk je jako medvídek, který se postaví 

a bručí – toto bručení je Vaše dlouhé LLLL – dítě ho napodobí a pak plácne jazýčkem, 

medvídkem, do pelíšku), poté se ozve hláska L. Pozor na chyby: dítě nesmí zavírat pusu, 

vystrkovat čelist dopředu, tlačit hlásku z krku, spouštět jazyk mezi zuby a podobně. Hlásku L 

umí některé děti velmi dobře ošidit, proto dávejte na správný způsob výslovnosti pozor. Jakmile 

umí dítě vyslovit hlásku L samostatně můžete zkusit slabiky. U vyslovování slabik dbejte na 

to, aby dítě vyslovovalo stále dlouhé LLLL. To platí také u slov s hláskou L na začátku. 

POSTAVENÍ MLUVIDEL 

• Zuby přiblížit k sobě (čelistní úhel – palec mezi zuby) 

• Rty otevřít ( ústa) na čelistní úhel -palec mezi  zuby 

• Jazyk se dotýká za horními řezáky (plácnutí jazyka směrem dolů za dolní řezáky) 

•  

 

Pokud dítě neví, kam dát při nácviku jazyk…pomůžeme mi špachtlí nebo mu za horní zuby 

natřeme nutelu a jazykem stahujeme dolů. 

 

Hlásku L můžeme také vyvodit z hlásky A: 

• Držíme jazyk za horními zuby a prodloužěně říkáme L-------------------------A a 

plácneme jazyk dolů na A. 

• Obrácený způsob ze zdola nahoru: Jazyk dole na prodloužené Á--------------------L a 

plácnutí jazyka nahoru na L. 
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NAPODOBOVÁNÍ ZVUKŮ 
• ZPÍVÁME – la la la 

                      Le le le 

                      Li lil i 

                      Lo lo lo 

                      Lu lu lu  

PROCVIČOVÁNÍ HLÁSEK 

Básnička: 

Koulí se koulí, 

kulatá koule, 

ťukne-li do čílka, 

naskočí boule. 

 

Opakování ve slabikách, slovech, větách 
Nejdříve začněte se slovy s hláskou L na začátku. Jakmile to dítě zvládne můžete zkoušet 

složitější slova. Dodržujte prosím náš postup a nenuťte dítě do těžkých slov. Může se stát, že 

Vaše dítě k nově vyvozené hlásce L přidává svoji „starou variantu“, např. LVOĎ místo LOĎ, 

LVABUŤ místo LABUŤ a podobně. Pak musí dítě důsledně dodržet postavení rtů při 

vyslovování slabik ( LA – hodně otevřít ústa, LE, LI – široký úsměv, LO, LU – hodně našpulit 

rty). 

 

Slova na opakování na začátku slova – viz Příloha č. 3 

Tematická cvičení 
 

• Příloha č. 1 – Artikulační cvičení 

• Příloha č. 2 – Artikulační cvičení 

• Příloha č. 3 – Hláska L na začátku slova ( 2 strany) 

• Příloha č. 4 – Lev v kleci 

• Příloha č. 5  Pracovní list L 

• Příloha č. 6  Grafomotorika 

• Příloha č. 7  Pracovní list  

• Příloha č. 8 - Zobecňování 
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Příloha č. 1 – Artikulační cvičení 
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Příloha č. 2 – Artikulační cvičení 
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Příloha č. 3 – Hláska L na začátku slova ( 2 strany) 
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Příloha č. 4 – Lev v kleci 
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Příloha č. 5 – Pracovní list L 
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Pracovní list č. 6 – Grafomotorika 
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Příloha č. 7 – Pracovní list  
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Pracovní list č. 8 – Zobecňování 

 

 


