
Logopedická vycházka s rodiči  

Projekt „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání  - 2. etapa“ 

 

1) Přivítání s rodiči – vysvětlit, že logopedické a hudebně pohybové logopedické chvilky jsou 

každodenní náplní řízené výchovně vzdělávací činnosti s dětmi. Nenapravujeme, nevyvozujeme 

hlásky, ale pouze procvičujeme mluvidla, trénujeme dech, pracujeme se slovy apod. 

Hudebně pohybové chvilky především proto, že vývoj řeči přímo souvisí s vývojem dětí v oblasti 

motoriky (jemné, hrubé, grafomotoriky), smyslového vnímání (sluchového,zrakového ..) hudebního 

cítění a vnímání tempa/rytmu 

Při hudebně-pohybových chvilkách rovnoměrně rozvíjíme všechny tyto oblasti vnímání u dětí. 

 

Činnosti: Uvítací píseň s pohybem „ Děti, děti, pojďte sem“ zpěv v kruhu, společně s rodiči.  

               Snaha navodit přátelskou, klidnou atmosféru 

 

2) Hudebně-pohybová chvilka – rytmizace říkadel, písně s pohybem. Důraz na rytmus, melodii, 

správné frázování. Pohyb + melodie + slova písně -  pomáhá k propojování L a P hemisféry mozku 

(mozek je nucen dělat více činností najednou) 

 

Činnosti:  píseň s pohybem „ Jede, jede myška“, „ Hádaly se houby“  

     báseň s pohybem „ Ruce“ 

   

  rytmizace říkadel, vytleskávání slabik, doprovod písně tleskáním (hra na tělo) 

  Zapojit všechny děti i rodiče 

 

3) Rozvoj hrubé motoriky:  formou motivovaných cvičení pro rozvoj obratnosti, motorické dráhy, 

soutěže a hry na postřeh. Ideální je přirozený pohyb – běh, lezení, plazení se, válení apod. Pohyb 

propojovat s hudbou, zařazovat hry propojení pohybu se smyslovým vnímáním – zraková a 

sluchová percepce. 

 

Činnosti: Rozvoj hrubé motoriky + sluchové percepce ( zvuku přiřadit jednoduchý pohyb) 

př.  na bubínek   běh vpřed (dle rytmu: pomalu x rychle..) 

 tleskání   couváme 

 pleskání do stehen poskoky na místě 

 luskání   dřep 

Možnost využívat hudební nástroje a zvuky měnit.  



4) Grafomotorika : procvičovat svalstvo rukou – od ramene – loket – zápěstí – prsty 

důležité propojovat cviky s rytmickou básní 

 

Činnosti: se šátkem (třepetalkou, stuhou) Hra „ Na malíře“ 

  

Vezmi žlutou tužku   (šátek) před tělem 

 Namaluj mi hrušku  ovál před tělem 

 a pod hruškou talíř  kruh dole ( talíř) 

 Sláva! Ty jsi malíř   vyhodit šátek 

 

Několikrát opakovat, střídat ruce, doplnit o další cviky  

 

Např.  - pomyslné mačkání „brambor“(ruce v pěst a protáhnout. ( Možné kombinace nad hlavou,     

před tělem, za tělem…) 

- Plavání ( plaveme kraulem, znakem – dbát na správné provádění cviků – krajní polohy, 

propnuté paže 

- Boxování – imitujeme výpady a boxování. Pozor na osobní prostor  

 

5) Gymnastika mluvidel : cvičení určené k procvičení a posílení svalstva úst, rtů, jazyka 

 

Činnosti:  Ústa   zvuky zvířat ( tygr, žába, had, koník..) 

    zívání ( otvírat ústa co možná nejvíce) 

    ceníme zuby a schováváme ( kolozubky) 

  Rty    posíláme pusinky 

    Pusinka x úsměv se sevřenými rty 

    hlasitě – óóó, ááá, ééé, ííí, úúú… 

rybička – malá rybka, velká – pouští bublinky 

  Jazyk  čertík, jazyk P,L, nahoru a dolů 

    Co nejvíce vypláznout – schovat ( rychle x pomalu) 

    „Čertík“, „ koníček“apod. 

    Špičatý jazyk a kulatý – složité, ale zvládnou  

 



6) Dechová cvičení : určené k procvičení nádechu, výdechu - postupné vědomé ovládání, 

prodlužování jednotlivých fází. Cílem je naučit se ovládat výdechový proud a zajistit tak dostatek 

dechu na plynulou řeč. Využívat lehké předměty, do kterých se snadno fouká – peříčka, 

polystyrenové a papírové koule, igelity apod. 

 

Cvičení s peříčkem  

- seznámit se s pomůckou – pohladit po tváři ( sebe, kamaráda, maminku..) 

- peříčko držíme před ústy – foukneme krátce x dlouze, prudce x lehce…. 

- Zdvihneme ruku, co nejvýš a pustíme peříčko dolů. Sledujeme pomalé padání peříčka. 

Pokusíme se vydechovat po celou dobu jeho plynulého pádu  

- Snažíme se dofouknout peříčko co nejdále, na cíl ( obruč, krabice..) apod. 

- Snažíme se foukáním udržet peříčko ve vzduchu 

 

6) Rozloučení, závěr : poděkování rodičům za jejich čas, závěrečná píseň v kruhu.  

Např. „ Pásla ovečky“ , „ Běžel tudy zajíček“ apod.     

 

       

 

 

 

 


