
Jak bydlí brouček 
 

 

 

 
• Sledovat a zachytit hlavní rozdíly mezi vesnicí a městem 

• Sledovat a rozvíjet slovní projev 

• Mít povědomí o městě, ve kterém žiji 

• Znát svou adresu 

• Život zvířátek ve městě  

• Rozvoj pracovních dovedností  



Tabulkový výtah týdenního plánu 

 

 činnost poznámky 

PONDĚLÍ RČ: prohlížení dětských knih a leporel, hry s legem, modelování dle vlastní fantazie, volné kreslení u 
stolečků, volné hry v koutcích aktivit 

KK: pozdravení kamarádů, uvítání nového týdne, seznámení dětí s tématem, povídání o tom, co je to 

rodina, kdo do rodiny patří, kde taková rodina žije a jak „domov“ vypadá, povídání o městě, ve 
kterém děti žijí, o budovách, které se v tomto městě nacházejí a vyjmenování obecných rozdílů mezi 
městem a vesnicí – doplněno obrázkovými materiály 
PH: „Na honěnou s domečkem“ – výměna rolí, rozvoj rychlosti a obratnosti, rozvoj prostorové 
orientace  
TVČ: básnička s pohybem „Domeček“, děti se učí text a napodobují pohyby  
HVČ: nácvik písně „Mám tě rád, ty zas mě, žijem v šťastné rodině“ – nauka textu 

 

ÚTERÝ RČ: hry v koutcích aktivit, pracovní listy pro předškolní děti – dokresli domeček dle vlastní fantazie, 
volné kreslení u stolečků, prohlížení tematických, demonstračních obrázků 
KK: “pozdravení kamarádů, uvítaní nového dne, týdenní kalendář, motivace: pohádka „O domečku“, 
povídání o různých typech obydlí – včetně zmínky o obydlí vzdálených etnik (rodinný dům, panelový 
dům, iglú, chata, statek…) 
LOGOCHVILKA: procvičení hlásek „Ď, Ť, Ň“ s podpůrnými artikulačními cvičeními a říkankami 
VVČ: výroba rodinného fotoalba – práce s lepidlem, nůžkami, kresba postavy pastelkami 
PH: „„Honzo vstávej“ – rozvoj nápodoby, rozvoj předmatematických dovedností, rozvoj hrubé 
motoriky 
HVČ: nácvik písně „Mám tě rád…“ s doprovodem klavíru, nácvik básničky s pohybem „Domeček“ 

 

STŘEDA RČ: hry v koutcích aktivit, skládání domečků z lego kostiček – rozvoj jemné motoriky, prostorové 
tvoření, pracovní list pro předškoláky a pro šikovné broučky – Pojmenuj části, ze kterých se skládá 
dům na obrázku, volné hry v koutcích aktivit, prohlížení dětských časopisů, hry s auty a panenkami  
KK: přivítání nového dne, uvítání kamarádů, týdenní kalendář, zopakování tématu, demonstrace 
obrázků prvků města i vesnice, vyjmenování rozdílů mezi vesnicí a městem, popis rodiny a definice 
domova, povídání o vysněném domově – rozvoj řečových schopností a představivosti 
PH: „Co kam patří“– pohyb v rámci třídy, procvičování vědomostí spojených s tématem, rozdělování 
nábytku dle toho, do kterého pokoje patří 
HUD: zpívání písně „Mám tě rád…“, nácvik básničky s pohybem „Domeček“ 

 

ČTVRTEK RČ: volné hry u stolečků, libovolné hry v koutcích aktivit, volné kreslení u stolečků, hry s panenkami 
a autíčky, hry v kuchyňce, relaxační hry v pelíšku 
KK: pozdravení kamarádů a přivítání nového dne, týdenní kalendář, zopakování naučených poznatků 
z průběhu týdne – povídání o pojmu „domov“, „rodina“, „město“ a „vesnice“, povídání o tom, jaká 
zvířátka mohou žít ve městě a která zvířátka nikoliv a proč, povídání o podobě městských příbytků – 
demonstrace tematických obrázků, hádanky – „V domečku“ 
TVČ: cvičení ve dvojici – rodinné cvičení – rozvoj hrubé motoriky, protažení těla, upevňování 
kolektivních a přátelských vztahů 
HVČ: nácvik písně „Mám tě rád…“ s doprovodem klavíru, nácvik básničky s pohybem „Domeček“ 

 

PÁTEK RČ: volné hry v koutcích herny, libovolné kreslení u stolečku, stavebnice a dětské knížky, hry na 
lékaře, rodinu a jiné životní role a povolání – nácvik běžných životních situací, rolí a aktivit 
KK: pozdravení kamarádů, přivítání nového dne, týdenní kalendář, rekapitulace naučených poznatků 
z průběhu celého týdne, zhodnocení týdne dětmi i učitelkou, demonstrace obrázků týkajících se 
města a vesnice, druhů lidských i zvířecích příbytků, opakování poznatků o městě, ve kterém děti žijí, 
zapamatování si vlastní adresy (větší děti), vyjmenování členů rodiny a jejich jmen včetně jména 
vlastního 
VVČ: skládání předem vytvořené předlohy domečku – rozvoj 3D vnímání, rozvoj jemné motoriky – 
práce s lepidlem a vybarvování 
PH: „Od města k vesnici“ kolektivní překážková dráha s doprovodem říkanky 
HVČ: zpívání klasických lidových písní dle výběru dětí s doprovodem klavíru, nácvik písně „Mám tě 
rád“ 

 



Komunitní kruhy a motivace dětí 
 

Otázky k tématu: 
 

• Jak se jmenuje město, ve kterém žiji? 

• Jak se jmenuje obec, ve které žiji? 

• Žiji v rodinném domě, v panelovém domě, v řadových činžovních domech nebo žiji v jiném 
příbytku? 

• S kým žiji?  

• Jak velká je naše rodina a z koho se skládá? 

• Jak se nazývá mužský rod od slova „maminka“? Jak se říká maminky manželovi? (tatínek) 

• Maminka a tatínek jsou dohromady označováni za…? (rodiče) 

• Jak se nazývá mužský rod od slova „babička“? Jak se říká babičky manželovi? (dědeček) 

• Babička a dědeček jsou dohromady označováni za…? (prarodiče) 

• Jak se nazývá mužský rod od slova „sestra“? Jak se říká klukovi od slova „sestra“? (bratr) 

• Bratr a sestra jsou dohromady označováni za…? (sourozence) 

• Jak se nazývá mužský rod od slova „teta“? Jak se říká tety manželovi? (strýc) 

• Jak se nazývá malý človíček, který se narodí mamince a tatínkovi? (miminko) 

• Jak se moje maminka jmenuje? 

• Jak se jmenuje tatínek? 

• Jak se jmenuji já? (Křestním jménem i příjmením) 

• Kde naše rodina bydlí? Jak vypadá náš dům a jak vypadají naše pokoje? 

• Jak se jmenuje pokoj, ve kterém se spí, vaří, koupe, schází návštěvy, případně kouká na 
televizi, jak se nazývá pokoj, ve kterém si hrají děti? Jak se jmenuje místnost pod střechou 
domu a jak se nazývá místo pod domem, kam se uskladňují třeba brambory? 

• Co je v okolí našeho domu? (park, obchod, lékárna, kostel, sad, koupaliště, pole, les, rybník, 
hřiště, silnice, nemocnice…) 

• Jaké stavby najdeme v každém městě? (obchodní domy, kostel, park, nemocnice, školy, 
školky, …) 

• Jak poznáme vesnici? Čím se liší od města? 

• Jaká zvířátka mohou žít na vesnici, ale nemohou žít ve městě a proč? 

• Může pejsek žít ve městě?  
 



Pohádka „O Domečku“ 
Byl jednou jeden domeček a ten vám byl děti moc a moc smutný. A jestlipak víte, proč? Byl smutný proto, že 
neměl nožičky! Nebavilo ho totiž stát pořád jen na jednom místě a vidět stále ty samé věci kolem sebe. Stejné 
stromy na zahradě i stejnou branku, kterou denně chodili obyvatelé domečku – děti, táta a máma. Povídal si o 
tom s pejskem, který domeček a zahradu hlídal. „Pejsku, ty se máš, že můžeš běhat a vidět tolik hezkých věcí 
kolem sebe! Co já bych za to dal, kdybych měl nožičky, jako ty! Jak já bych si všechno pěkně prohlížel. To by 
bylo príma! Já vím, že to není možné, ale přece jen, alespoň jednou jedinkrát v životě bych si to chtěl 
vyzkoušet.“ Jednou, v pozdní noční hodinu, vlastně to bylo přesně o půlnoci, stalo se něco velmi zvláštního a 
nečekaného. Pejsek i domeček už nějakou dobu podřimovali, když tu najednou uslyšeli tichounké zazvonění: 
„Cililink, cink, cililink, cink, cink, cink.“ Chvilku poslouchali, jestli zvonění uslyší znovu, ale když se nic nedělo, 
pomysleli si, že se jim asi něco zdálo a začali znovu usínat. Po chvíli je však probudilo nové zvonění, tentokrát už 
vůbec ne tiché: „Cink, cinkilinky, cink, cink, cink a cink.“ Znělo stále hlasitěji a hlasitěji. Pejsek i domeček se 
začali rozhlížet, kdopak je to budí ze sladkého usínání? Věřte nebo nevěřte, milé děti, byl to měsíček na obloze! 
Cinkal svým zvonečkem z hvězdiček a tichounce, aby nikoho jiného neprobudil, šeptal: „Každý večer 
poslouchám, domečku, o čem si s pejskem povídáš. A proto také vím, že máš jedno veliké přání. Rozhodl jsem 
se dnes, že ti to přání na jeden den splním. Od této chvíle, do zítřejší půlnoci, budeš mít nožičky. Chceš?“ 
Domeček se na chvíli zarazil, protože nečekal, že by se mu jeho přání mohlo někdy splnit a rychle přemýšlel, zda 
opravdu chce nožičky mít. Ono je totiž obvykle něco úplně jiného, přát si něco a snít o tom… a najednou to mít 
na dosah ruky. Nakonec, po krátkém váhání, měsíčku souhlasně kývl. Znovu zacinkal měsíční zvoneček: „Cink, 
cink, cink.“… a domeček náhle ucítil, že se kymácí a že vůbec nestojí rovně! Měl najednou veliký strach, že 
spadne! Ještě větší obavu však měl z pomyšlení, že svým kymácením a nakláněním probudí děti, mámu i tátu a 
oni se budou bát, že je zemětřesení! To tedy domeček opravdu nechtěl, aby někoho vylekal! Rozhodl se proto, 
že si nové nožičky vyzkouší raději až ráno. Až bude svítit sluníčko a všichni odejdou, jako každý den, děti do 
školky a rodiče do práce. Pomaličku si dřepl a čekal, až bude ráno. Nemohl však spát! Pořád přemýšlel, jaké to 
asi bude, až bude chodit. Přemýšlel a přemýšlel, až nakonec přece jen z toho velkého přemýšlení usnul. Ráno ho 
sluníčko pošimralo paprskem na okýnku a potichoučku zašeptalo: „Domečku, vstávej, měl by ses učit chodit, už 
je málem bílý den!“ Domeček se lekl a chtěl rychle vyskočit, ale sluníčko ho zadrželo: „Dej pozor, buď opatrný, 
aby sis něco neudělal!“ Zatímco na něj sluníčko mluvilo, domeček na nožičkách se zkusil opatrně narovnat. 
Chvilku mu to sice trvalo, ale zanedlouho už si hrdě vykračoval po cestě. Nejdřív to šlo špatně, protože byl ještě 
příliš neohrabaný… připadal si stejně, jako malé dítě, které se učí chodit. Ale nakonec všechno zvládl! Domeček 
byl tuze moc šťastný a vesele běhal po celé zahradě. Úplně přitom zapomněl, že uvnitř něj jsou ještě děti, táta i 
máma! Když pejsek viděl, jak jeho kamarád skotačí, hlasitě zaštěkal, aby ho ten obr nezašlápl! Domeček se ale 
tak vylekal, že se celý popletený zamotal a… zakopl o pařez. Všechno bylo naráz vzhůru nohama… děti, táta i 
máma. Domeček začal plakat, protože ho všechno bolelo a také proto, že mu bylo líto lidí uvnitř. „Ti se asi 
museli potlouci!“ pomyslel si, když slyšel, jak máma a táta křičí. Rychle se podíval do svého bříška… a moc se mu 
ulevilo, když zjistil, že se uvnitř nikomu nic zlého nestalo! Táta s mámou chvíli naříkali uprostřed všeho toho 
nepořádku, ale pak si všimli, že sluníčko už je hodně vysoko na obloze a domluvili se, že všechno nechají tak jak 
je a budou uklízet až večer. Popadli děti za ruce a rychle všichni odešli z domečku. Děti pospíchaly do školky a 
táta s mámou za prací. Domeček zůstal s pejskem sám. Byl tuze nešťastný a už se mu vůbec nechtělo běhat, ani 
skákat. A to, že má nožičky, ho ani trošku netěšilo! Odbelhal se na svoje místo a netrpělivě čekal, až se večer 
znovu objeví na obloze měsíček. Odpoledne se vrátili domů táta, máma i děti. Všichni se divili, že nepoškozený 
domeček stojí opět na svém místě a měli z toho velikou radost. Hned se pustili do úklidu a práce jim šla pěkně 
od ruky. Konečně nadešla půlnoc a z oblohy se opět ozvalo známé měsíční cinkání: „Cink, cinkilinky, cink, cink.“ 
„Tak co, domečku, líbilo se ti mít nožičky?“ ptal se měsíček a myslel si, že mu domeček poděkuje za to, že mu 
splnil jeho velikánské přání. Místo toho se však zdola ozvala tichounká prosba: „Vezmi si je prosím zase zpátky. 
Dnes jsem poznal, že domeček má stát na svém místě a nemá chtít běhat a skákat, jako pes! Každý má dělat to, 
k čemu je určen. A také jsem poznal, že není vždy dobře, když se nám vyplní všechno, o čem sníme!“ Měsíček se 
jen malinko pousmál, zacinkal znovu svým kouzelným hvězdičkovým zvonečkem… a zase bylo všechno, jak má 
být. Domeček opět bez nožiček stál pevně na svém místě a v něm, ve svých postýlkách, klidně spali táta, máma i 
děti. I pejsek, který byl moc rád, že to všechno nakonec dobře dopadlo, zavřel spokojeně oči a usnul lehoučkým 
psím spánkem. Poslední usnul unavený, ale teď už vůbec ne smutný domeček. A pak už všichni celou noc jenom 
spali a spali a spali… jenom měsíček plul pomalu po obloze mezi hvězdičkami a usmíval se na všechny tam dole. 
A my se děti naučíme o našem domečku říkanku: Dům s veselou náladou, běhá ráno zahradou. Tu 
zaštěkal na něj pes, dům zakopl o pařez. Vše je vzhůru nohama, děti, táta i máma. Poděšeně volá 
máma: „Jeminkote! Krindapána!“ Táta bručí: „Vím to jistě, dům musí stát na svém místě!“  
Po zahradě běhá dům, tydli, tydli, tydlidum.



Hádanky: 













Pohybové aktivity a hry 

 

PH: „Na honěnou s domečkem“ 
Pokud máme možnost jít na zahradu či do parku, pohybové hry jsou v tomto 
prostředí nejlepší. Děti se snaží utéct před babou a schovat se do domečku. 
Můžeme zapojit celou rodinu, určit si babu, která bude honit ostatní. Prostřídáme 
role, aby si děti zkusily všechny možnosti. Děti se protáhnou, proběhnou a zároveň 
pobaví. 
 
PH: „Honzo vstávej“ 
Děti již vědí, že domov je tam, kde usínáme a také se probouzíme. Proto si můžeme 
zahrát zábavnou hru, kde i Honza vstává. Postavíme děti na čáru a zvolíme 
vyvolávače. Ten si stoupne na metu asi deset metrů vzdálenou od ostatních hráčů a 
stoupne si k nim zády, aby neviděl, kde se kdo právě nachází, kdo je k němu 
nejblíže, nejdále. Vyvolávač postupně volá na každé dítě: “Honzo, vstávej!” Hráč, 
kterému je otázka určená, se zeptá: “Kolik je hodin?” Vyvolávač odpoví např. pět 
medvědích (tři čapí, dva mravenčí, čtyři slepičí = jak chůze vypadá si předem 
zvolíme), přičemž při posouvání se vpřed děti musí opravdu napodobovat 
vyvolávačem zvolená zvířata. Hra je ukončena v případě, až se jeden z hráčů 
dostane k metě, u níž stojí vyvolávač. Za odměnu si vymění role. 
 
PH: „Co kam patří“ 
Vybereme některé věci nebo nábytek, který můžeme přinést na jedno místo. Děti se 
snaží pojmenovat každou věc a zařadit jí do správného pokoje, který také nahlas 
pojmenují. Zopakují si názvy pokojů a s určitými věcmi si lépe uvědomí k čemu 
pokoje slouží. 
 
PH: „Co je to?“ 
Minulý týden jsme si zopakovali smysly. Zde nabízíme jednoduchou hru k procvičení 
hmatu. Vybereme některé věci nebo menší nábytek, který se dá osahat. Dětem 
zavážeme oči a ony zkouší rozpoznat, co je to za věc. Děti si uvědomí tvar, materiál, 
velikost pouze podle hmatu. 





Cvičení ve dvojici 



Výtvarné a pracovní činnosti 
 
 
Rodinné fotoalbum 

                                                                                               
Barevné papíry 
Bílý papír 
Lepidlo 
Nůžky 
Pastelky 
Hnědé čtvrtky 
Nůžky 
 

 

 

 

 

Noční město 

                                                                                               
Vodové barvy 
Štětec 
Kelímek na vodu 
Špejle 
Černá tuš 
Čtvrtky A4 
Případně nůžky a lepidlo (pokud chceme domy kreslit 
zvlášť a dolepovat na oblohu) 
 
 
 
Domeček 

                                                                                               
Předloha domečku 
Nůžky 
Lepidlo 
Pastelky 
 
 
 
 
 
 
Domeček na vesnici 

                                                                                               
Papírový sáček 
Barevné papíry 
Lepidlo 
Nůžky 





Hudební činnosti 

 

Zásobníček říkadel, básniček a písniček 

 

Domeček 
Tady máme střechu,  

(oběma rukama udělat střechu nad hlavou) 

tady domeček,  
(zalomit dlaně kolmo dolů – vzniknou stěny) 

tu jsou dveře  
(zahýbat palci – dveře se otáčejí v pantech) 

a za nimi lidí houfeček.  
(uchopit jednou rukou zápěstí druhé ruky a zahýbat prsty – představují lidičky)  

Některý je silný, zdravý,  
(ukázat na palec) 

jiný zase tenký, slabý,  
(ukázat na malíček) 

jeden vysoký jak věž,  
(ukázat na prostředníček) 

a ten malý je tam též.  
(ukázat na prsteníček) 

Jsou tam ženy, děti, muži,  
(na prstech ukazovat postupně do tří) 

za ruce se spolu drží,  
(jedna ruka chytne druhou) 

u jednoho stolu  
(stůl tvoří proti sobě postavené, dotýkající se napnuté prsty palce kolmo dolů – nohy)  

smějí se tam spolu.  
(spojit prsty, dlaně nahoru, vznikne úsměv a my se usmějeme též) 

 
 
 

Doma 
Každý je doma tam, kde bydlí, 

 kde má své místo u stolu, 
kde má svou postel a svou židli.  

Doma jsou všichni pospolu. 
  

Pes má svou boudu, krtek noru,  
zajíc má pelech v křoví,  

vrabčák má místo na javoru.  
Doma si všichni vyhoví.  

 
A šnek je doma, ať je, kde je, 
 svůj dům si nosí na hřbetě.  

Ať svítí slunce nebo leje,  
je doma všude na světě. 



 



 









Pracovní listy 



Dokresli domeček dle vlastní fantazie, nezapomeň vybarvit.







Jaký dům se nejvíce podobá tomu, ve kterém ty a tvoje rodina žijete?  
Umíš ho pojmenovat?





Logopedie 
 
Náprava hlásky L 
- Cestou nápodoby se správným artikulačním postavením 
- Nacvičujeme nejprve pouze průběh tvoření hlásky L bezhlasně 
- Až dítě vědomě dovede zvedat jazyk a na pokyn ho dá na patřičné místo na patře, přistoupíme k 
nácviku hlásky L 
Artikulační cvičení: 
olizujeme patro jazykem - natíráme strop 
vyplazování jazyka v rychlejším tempu 
brnkání jazykem za horní řezáky 
koníček - klape podkůvkami 
Říkanka: 

Koulí Milan maličký, 
do dolíčku kuličky. 
Koulí, koulí kuličku 
do malého dolíčku. 

 
Náprava hlásky B 
- Cestou nápodoby se správným artikulačním postavením 
- Přes pomocnou hlásku M - správné artikulační postavení, je nutné ucpat nosní chřípí, pak slyšíme B 
- Necháme dítě prodlouženě vyslovovat MMA, současně mu držíme chřípí nosu - slyšíme BA. mu=bu, 
my=by, mo=bo, mou=bou, me= be 
Artikulační cvičení: 
"vláček jede do tunelu" - nafukujeme tváře, rty jsou stisknuty, zvuk U se zavřenou pusou 
"propíchneme balónek" - nafukujeme tváře, rukama plácneme 
Odhmatání vibrace znělosti u učitelky i u sebe na tvářích, na temeni hlavy. 
Nácvik je procvičován ve slabikách, v krátkých větách, v říkance a v reprodukci textu. 
Říkanka: 

Bába malé boty má. 
Kubovi ty boty dá. 
Kuba si je obuje, 
Ale bába hubuje: 

"Na ty boty pozor dej, 
Do bláta v nich nestoupej." 

 
Náprava hlásky P 
- Pevný závěr rtů je rozražen výdechovým proudem. 
- Tiše říkáme hlásku B 
Artikulační cvičení: 
otvíráme - zavíráme rty - ptačí maminka krmí ptáčka, posíláme mamince domů pusinku 
- přibližování a oddalování rtů se zvukovým efektem "praská kaštan, hrachový lusk" 
Podle toho, které další hlásky dítě ovládá, kombinujeme další slova. Volíme zpočátku slova 
dvojslabičná, užívaná. Tvoříme další věty, využíváme i nacvičené hlásky B. 
Říkanka: 

Půjdeme do vody, 
to budou závody. 
Pepa nás povede, 
ten plavat dovede. 

Pepa se nedal, 
doplaval nejdál. 



 
Náprava hlásky V 
Vyvození hlásky v probíhá tak, že necháme vyslovovat prodloužené ú a přitiskneme spodní ret k 
horním řezákům jako při f. Hlásku spojíme se samohláskou – úá ,úé, úi,úo, načež se ozve va,ve,vi,vo. 
Hlásku v můžeme také vyvodit z hlásky f připojením hlasu. 
Artikulační cvičení: 
koušeme horními zoubky do spodního rtu – děláme zajíčka, který kouše mrkvičku 
napodobujeme zvuk letadla – vvvvv 
následně nacvičujeme slova a věty, nakonec dítě naučíme jednoduchou říkanku. 
Říkanka: 

Véno,Véno, podej vanu, 
vykoupáme malou pannu. 

Tu je voda, tu je vana, 
už je panna vykoupaná. 

 
Náprava hlásek N D T 
Pro nápravu hlásek můžeme zvolit dvojí postup. 
a) prostou nápodobou – správným artikulačním postavením 
b) pomocnými hláskami a správným artikulačním postavením 
 
N – cvičíme nápodobou nebo prodloužením hlásky áN 
D – cvičíme nápodobou nebo z pomocné hlásky N (ucpání nosu) 
T – cvičíme nápodobou nebo z pomocné hlásky D (tiše) 
Artikulační cvičení: 
Než začneme vyvozovat tyto hlásky, provádíme průpravná cvičení jazyka. 
Vyplázneme jazyk a srolujeme ho olizujeme si rty. 
kladívko - otevřená ústa, ťukáme jazykem za horní řezáky 
nafukovací balón – položíme si ruce na tváře – nafukujeme- kontrolujeme hmatem 
kartáček na zuby – otevřená ústa, jazyk jezdí po horních řezácích 
Následně nacvičujeme slova a věty, nakonec dítě naučíme jednoduchou říkanku. 
Říkanka: 

Hana má panenku,chodí s ní po venku. 
Panenka upadne, nechce vstát, ne a ne. 

Hana pannu napomene – nemáš kopat do kamene. 
Teto, teto, 

Copak je to? 
To jsou nitky, 
to jsou kvítka, 
to jsou látky 
Na kabátky. 

Náprava hlásky J 
Porucha této hlásky je vzácná. Je na ni závislé tvoření slabik bě pě mě vě. 
- Cestou nápodoby se správným artikulačním postavením 
- Přes pomocnou hlásku Í-ve spojení s dalšími samohláskami jedním výdechem íé íá íó íú 
Artikulační cvičení: 
roztahujeme koutky zavřených i pootevřených úst, přivíráme a otvíráme zuby 
zavřeme vrátka, pootevřeme vrátka 
Nácvik provádíme tak dlouho, dokud hlásku J neužívá dítě v hovorové řeči. 



Náprava hlásek bě pě mě vě 
Začínáme od slov: 
Bije - bje = bě 
Myje - mje = mě 
Pije - pje = pě 
Vije - vje = vě 
 
Náprava hlásky H 
Při nedostatečném výdechovém proudu dochází buď k oslabení nebo k znemožnění vytvoření této 
hlásky. 
- Dítě si pomáhá odhmatem na své hrudi nebo rukou před svými ústy – cítí krátký teplý výdech 
Artikulační cvičení: 
zavřená ústa – vzdycháme „po těžké práci“(s odhmatáním vibrace) 
Tvoříme nejprve slabiky, pak slova a věty. 
Říkanka: 

Houpy-hou, houpy-hou, 
Houpe Hana nohama. 

Houpy-hou, houpy-hou, 
Houpala by do rána. 

Náprava hlásky CH 
- Z pomocné hlásky K – jejím prodloužením KCHCHCH 
- Pomocí hmatového vjemu – dýchá teplý vzduch na ruku 
Artikulační cvičení: 
procvičení čelisti – pohyb otvírání a zavírání – dvířka do pece 
Říkanka: 

Hochu, hochu, 
chytej mouchu. 

Moucha letí, 
hoch ji chytí. 

Náprava hlásek K a G 
Hláska K 
Předpokladem úspěšného nácviku této hlásky je, že dítě ovládá hlásku T. 
- Cestou nápodoby se správným artikulačním postavením, posunutí hrotu jazyka vodorovně dozadu 
(prstem) tak, aby se hřbet jazyka vyklenul. 
Artikulační cvičení: 
olizování jazykem, děláme na jazyku „misku“ 
posunujeme jazyk směrem vzad – „vláček jede“ 
Říkanka: 

Alenka má panenku, 
malinkou Malenku. 

Do kolébky pannu dá, 
v kolébce ji kolébá. 

 
Hláska G 
Zpravidla se upravuje spontánně po nacvičení hlásky K. 



Náprava hlásek Ň, Ď, Ť 
Předpokladem úspěšné nápravy hlásek je dobrá výslovnost hlásky J a slabik BĚ MĚ VĚ. 
Pro nápravu hlásek můžeme zvolit dvojí postup. 
a) prostou nápodobou – dítě podrží prst za dolními řezáky a lehce zkousne, 
b) pomocnými hláskami NDT s patřičným artikulačním postavením 
 
Hláska Ň 
dítě podrží prst za dolními řezáky a lehce zkousne. Předříkáváme: ní ní ní, podaří-li se, zapojíme 
slabiky do slov. 
 
Hláska Ť 
Dítě si pomáhá držet hrot jazyka prstem, užíváme pomocnou hlásku T, provádíme podobně jako u Ň. 
 
Hláska Ď 
Opět si dítě podrží prst za dolními řezáky a lehce zkousne. Avšak předříkáváme: dí dí dí. 
Artikulační cvičení: 
- zapřeme špičku jazyka za dolní řezáky – válíme váleček 
- jazyk tvoří váleček při pohybu ven z úst (špička jazyka ne) 
- miska na jazyku – prohýbáme jazyk (můžeme si pomoci čistým prstem) 
Následně nacvičujeme slova a věty, nakonec dítě naučíme jednoduchou říkanku. 
Říkanka: 
 

Ň 
Já mám koně, pěkné koně, 

pasu já je na výhoně. 
Mám koníky mám, 

pasu já je sám. 
Ť 

U Matěje na pouti 
labutě a kohouti. 
V autě jedou děti 

a balóny letí. 
Ď 

Děda dělá dětem lodě, 
děti s nimi chodí k vodě. 

Dívají se za lodí, 
jak na vodě závodí 

 
 


