
METODIKA 
 

- Úkoly zaměřené na logopedickou prevenci v MŠ 
 Společná vycházka s rodiči 

 
 

1. SEZNÁMENÍ V LESE – Vysvětlit rodičům, proč je vycházka spojena 
s logopedií  
( projekt „Logopedická prevence v MŠ“ ) Naší snahou je rodiče více vtáhnout 
do  našich činností v MŠ 
 
Motivace: všichni se už dobře známe, tak si spolu zazpíváme, aby nám bylo dnes 
hezky a příjemně 
 
Úkol:  

a) uvítací písnička v lese  
b) vytleskat své jméno ( přiměřeně dle věku dětí)  

 
 

2. SMYSLOVÉ HRY  -  pomáhají k rozvoji sluchového, zrakového, čichového, 
hmatového a chuťového vnímání. Čím více smyslů dítě zapojí, tím lépe vše 
pochopí a získá nové zkušenosti. Tyto hry jsou většinou velice oblíbené a dají 
se hrát téměř všude bez omezení. 

 
Motivace: Všichni víte, že v našem lesíčku žijí také ptáci o kterých se říká, že jsou 
velmi moudří. Dokáží totiž létat a lovit i v noci. Je to hlavně proto, že se nespoléhají 
jen na to, co vidí, ale i na to, co slyší a cítí. Víte jak se tento pták jmenuje? ( sova) My 
si teď vyzkoušíme, zda jsme také tak šikovní, jako sovičky…   

       
      a) sluchové vnímání 

Pomůcky : igelitový sáček, rolničky nebo zvoneček 
Úkol: Všichni se otočíte zády ke mně a dobře poslouchejte… 

a) Muchlání igelitového sáčku 
b) Cinkání rolniček/zvonečku 
c) Tleskání 

 
 
            b) čichová percepce 

Pomůcky : 2 skleničky s vatou, 2 vůně – jedlové aroma + květinové aroma 
Úkol:  přičichnout si ke skleničkám a určit, zda se jedná o vůni lesa nebo o vůni 
louky 

 

3. RYTMIZACE BÁSNÍ A ŘÍKADEL – rytmizace je velice důležitá při nácviku 
tempa, plynulosti a melodie řeči. Tohoto snadno docílíme rytmizací 
jednoduchých básní a říkadel, které děti znají a ještě vše doplníme o „hru na 
tělo“( jednoduché tleskání, pleskání, luskání, dupání…) která ještě rytmus 
zvýrazní. 

      
Motivace: Když jsme v lese pěkně potichoučku a napneme sluch, zjistíme, že je 
v lese schován pomyslný orchestr. Tu slyšíme ptáčka, tu ťukání datla, praskání 
větviček. My si také uděláme orchestr a ani nepotřebujeme hudební nástroje.  
 
Úkol: Jednoduchá říkadla doprovodit „ hrou na tělo“   
          ( o = tleskání, x =  pleskání do stehen/ dupání..) 

              
            
           Příklad:    Da-tel dě-lá     ťu-ky  ťu–ky  ťuk 
                             o   o   o   o      x  x    x    x    x       
                           Je-žek  du–pe  du-py  du-py  dup 



                             o  o     o    o     x   x    x   x     x 
                           Kap-ka ka–pe  ka-py  ka-py  kap 
                             o    o   o    o     x  x     x   x    x  
                           Mlý-nek kla-pe  kla-py  kla-py  klap 
                              o   o    o   o      x   x     x    x    x 
                           Za-jíc ská-če  ho-py ho-py hop 
                             o  o   o    o     x   x   x   x    x    

 
4. DECHOVÉ CVIČENÍ  -  vysvětlit, proč je důležité ( naučit se ovládat 

výdechový proud a hospodaření s dechem. Vše důležité pro plynulost řeči )  
 

Pomůcky : vlastní ruka, list, větévka 
 
Motivace: Děti, umíte dělat vítr? Myslíte si, že se dá větřík chytit? Umíte ho chytit? 
Pojďme, zkusíme to spolu  
 
Úkol:  

a) Otevřenou dlaň proti ústům – fouknout proti ní …..cítíme vítr 
b) Otevřenou dlaň proti ústům – fouknout a zavřít…...chytáme vítr 

- obměna: sepneme ruce a mezi palci foukáme do dlaní ( teplý vítr) 
c) Položit list na dlaň a sfouknout 
d) Držíme list v ruce ( starší levá a pravá) před ústy a krátce 

foukneme….pozorujeme, jak se chvěje. Foukneme dlouze…můžeme si 
zasoutěžit, kdo vydrží nejdéle foukat na jeden nádech 

 
5. LOGOPEDICKÁ ROZCVIČKA -  vysvětlit, proč je důležitá ( děti které mají 

problémy v oblasti motoriky, mívají většinou i problémy s řečí. My tomu 
předcházíme tím, že s dětmi procvičujeme nejen koordinaci, obratnost 
těla,motoriku rukou ale i správnou hybnost jazyka, procvičujeme svalstvo úst, 
měkké patro a svalstvo rtů) 

 
Pomůcky : gumový medvídek na párátku 
 
Motivace: Medvídek si hrál v lese, ale nedával pozor a ušpinil se. My si zahrajeme na 
medvědici a své medvíďátko pěkně umyjeme, protože každá maminka chce mít 
děťátko čisté. 
 
Úkol: medvídka držíme v ruce 5 cm před ústy 

a) Vypláznout jazyk a dotknout se bonbónu ( maminka si musí ověřit, že je to její 
méďa) 

b) Pohyb jazykem od spodu bonbónu nahoru – pozor, pohybuje se jen jazýček, 
ne ruka! ( myjeme méďovi záda ) 

c) Olízneme bonbón zprava, zleva – pozor opět pohyb jen jazykem, ruka se 
nehýbe ( Umyjeme méďu z jedné a druhé strany – starší mohou pravá a levá) 

d) Našpulíme ústa jako když bychom chtěli říci „ú“ a vsuneme bonbón do úst 
vzniklým otvorem -  opakovat 3x pozor na párátko! 

e) Zachytíme bonbón zuby a opatrně pohybem ruky stáhneme z párátka. 

 
 

6. BÁSEŇ SPOJENÁ S POHYBEM  -  pohyb pomáhá dětem zapamatovat si 
text básně. Navíc je poměrně složité zapamatovat si text a zároveň se 
soustředit na správné provedení pohybu dle předlohy ( učitelka předvádí 
pohyb a děti napodobují) Toto napomáhá k propojování mozkových center. 

 
Motivace: Lese, lese lesíčku, povíme ti básničku :o) 
 
Úkol: předveďte s dětmi báseň, kterou znáte z MŠ a doprovoďte ji pohybem    

 


