
LOGOPEDICKÉ CHVILKY  

 hudebně pohybové  - propojování básní s pohybem 

 

1. Lekce 

Pomůcky: lehký šátek 

 

a) Uvolnění tváří – poklepem prstů o tváře, jako když prší 

b) Třením dlaní o sebe vytvoříme teplo – přikládáme dlaně na tváře své i kamarádů 

c) Připraveným hebkým šátkem pohladíme obličej, různé části těla… 

d) Držíme šátek před obličejem a foukáme (max. 5-6 krát různě intenzivní výdech) 

e) S šátkem v ruce tvoříme velké boční kruhy, střídáme L a P stranu 

 

Báseň : „ Malíř“ 

Vezmi žlutou tužku,   šátek před tělem v pravé ruce ( ve výši očí) 

Namaluj mi hrušku.   „kreslíme“ pomocí šátku ovál před tělem 

A pod hruškou talíř   v mírném předklonu „kreslíme“ talíř  

Sláva…, ty jsi malíř !   třepeme šátkem před tělem a na slovo „malíř“ 

vyhodíme šátek  

 

2. Lekce 

Pomůcky: dvě stuhy (L, P ruka) 

 

a) Uvolnění tváří – pohladíme tváře, třením rukou sebe je zahřejeme a přiložíme na  tváře sobě i 

kamarádovi 

b) Zhluboka se nadechneme čerstvého voňavého vzduchu a vyslovujeme vokály „ áááá, ááách, óóó,  

óóóch, na jeden výdech říkáme : „ To je krááááááása . To je vůůůůůůně. Libovolně prodlužujeme 

výdech a měníme intenzitu – nahlas x potichu 

c) Uchopíme stuhy a imitujeme let ptáků. Nejdříve na místě, potom v prostoru. Opět měníme intenzitu 

– malý práček, velký pták, létáme vysoko x nízko, plachtíme, kroužíme, snášíme se …apod. 

d) „Postavíme“ ptáčkům hnízdečko – kruhy stuhami před tělem, uklidíme v hnízdě – půlkruhy, 

pohoupeme ptáčátka – lehké pohupy za zpěvu ukolébavky 

e) Položíme stuhy na hromádku, chytíme se za ruce a zpíváme závěrečnou píseň 

 

3. Lekce 

Pomůcky: peříčko 

 

a) Uvolnění tváří – pohladíme tváře peříčkem, pohladíme kamaráda, pí. učitelku… 

b) Nácvik dlouhého výdechu: peříčko držíme před ústy cca 20 cm – hluboký nádech nosem a co nejdelší 

výdech ústy (nácvik výdechového proudu. Děti musí pochopit, že vydechujeme lehce a měkce) peříčko se 

ohýbá podle intenzity výdechu. 

c) Postavíme se na špičky s peříčkem ve zvednuté paži – pustíme peříčko a kopírujeme jeho pád až do 

přechodu v dřep. Můžeme doplnit slůvkem „padáááááá“ pokusit se na 1 výdech (měkce, lehce) 

d) Pustíme pírko a snažíme se jej udržet co nejdéle nad zemí – foukáme zdola.  

e) Na závěr si zahrajeme hru „ Všechno létá, co peří má“ (děti sedí na zemi ve dřepu. Učitelka říká různá 

slova…auto, pes, sekačka, slon…. Použije-li předmět, zvíře s peřím…..kos, slepice, kačer, peřina, péřová 

bunda…děti se postaví. Obměna: děti reagují na různé tvary slova peří….peříčko, pírko, peříčkový, 

opeřený, peříčka, pírka…  



4. Lekce 

Pomůcky: třepetalky (vyrobeno z igelitové tašky, rozstříhané na proužky a svázané víčkem od PET lahve) 

a) Zatřepeme v levé a přendáme do pravé ruky cca 30 s – střídáme ruce (imitace deště) 

b) Foukáme do nastříhaných proužků igelitu (držíme pomůcku za víčko cca 20 cm před ústy) 

c) Tvoříme boční kruhy oběma rukama – pokusíme se současně L vpřed a P vzad….P vpřed a 

L vzad… (složité, ale děti se rychle naučí – propojování hemisfér mozku) 

d) Plavání – imitujeme plavecký styl kraul a znak 

e) Báseň „ Honily se šedé mraky „ s pohybem 

 

Báseň : „Honily se šedé mraky“ 

Honily se šedé mraky,   otáčíme se na místě s třepetalkami nad hlavou 

V dešti mezi paneláky.   imitujeme déšť – třepeme před tělem ve výši trupu 

Trvalo jen malou chvíli -   dřep 

Než do sebe narazily.   výskok a tleskání nad hlavou 

Teď ví celá zeměkoule,   otáčíme se namístě s třepetalkami nad hlavou 

že i mraky mají boule.   Pohladíme si spánky třepetalkou. 

 

 

5. Lekce 

Pomůcky: měkký molitanový míček 

a) Koulíme míček v propnutých dlaních 

b) Koulíme míček po tvářích, hlavě, různých částech těla 

c) Procvičíme prstíky – mačkáme míček jen palcem a ukazováčkem, palcem a 

prostředníčkem, prsteníčkem malíčkem. Doprovázíme slabikami – tatata, tetete,  

tototo, tututu, lululu, dududu…..  

d) Položíme míček na zem a snažíme se jej odfouknout (ve vzporu ležmo) - lépe jde na 

linoleu – hladký povrch 

e) Představme si, že je míč koblížek – olízneme horní, dolní ret – dokola obkroužit 

jazykem ústa – střídat strany. „Olizujeme“ cukr z koblížku – jazykem zdola nahoru ( 

opakujeme cca 5x) Umyjeme jazykem jednotlivé zoubky nahoře i dole  

 

Báseň :  „Řeka a míč “ 

Máme míč kulatý, barevný, strakatý,  koulíme míček v dlaních (propnuté prsty)   

vlny nám jej chtějí brát,    pohupy – půlkruhy s míčkem v ruce ( vpřed a vzad) 

chtěly by si taky hrát. 

Kdybychom jim ten míč dali,   natažená paže před tělem  – míček leží na dlani 

vlnky by si s míčem hrály,   přiložíme na míč druhou propnutou dlaň a otáčíme  

nakonec by míč odnesly nám pryč   pokusíme se míč vyhodit a chytit do sepnutých dlaní 

 

 



 

 

 


