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Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku „T“
Dárek k svátku
Jana Dřímalová, DiS.
Cíl: rozlišování okolních zvuků, procvičování motoriky mluvidel, sluchové vnímání a
fonematický sluch, hledání dvou stejných zvuků - procvičení sluchové paměti, rozvoj
slovní zásoby, pozornost a zrakového vnímaní
Věk: 3- 4 roky
Pomůcky: obrazový materiál pro větší motivaci (auto, traktor, letadlo atd., auto –
garáž, letadlo – letiště, traktor – pole atd., nahrazování slov v textu obrázky,
přiřazování stínů, jedlý papír, CD se zvuky přírody a hudebních nástrojů
Postup:
Dárek k svátku
Máma a táta jeli autem do Tiché Lhoty k tetě Toničce pro švestky. Tomášek zůstal
doma, musel hlídat malou sestru Táňu a s tou nebyla žádná legrace. Táňa uměla jen
spát, bumbat a brečet. Někdy říkala TATATA. Tomáškovi byla dlouhá chvíle, toužil
běhat venku s Terezkou, Týnkou a Tadeáškem.
Najednou uslyšel tiché TŮTŮ TŮTŮ. „Co to bylo?“ A znovu TŮTŮ TŮTŮ.
To přece nemůže být Táňa, ta spí. Tomášek hledal, odkud zvuk přichází. V pokoji
stála stará truhla, zvuk bylo slyšet z ní. Opatrně truhlu otevřel a vykřikl: „To je krása!“
V truhle našel terénní auto, které si dlouho přál. Auto tam bylo schované pro
Tomáška k svátku.
Vtom se vrátili táta a máma. Přivezli buchty se švestkami od tety Toničky. Všichni si
na nich pochutnali.
Dechové cvičení:
procvičování nádechu nosem – přivonění ke kytičce, nádech nosem (zavřená
ústa) a výdech nosem
usměrňování výdechového proudu – foukání brčkem do barevné kapky na
papíře – jarní květy, foukání do bublifuku, hra na flétničku
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Motorika mluvidel:
Procvičování pohyblivosti jazyka: koníček, čertík, jedlý papír za horními zuby –
slíznutí, plivání, nadouvání tváří, olíznutí rtů atd.
Procvičování artikulační obratnosti: procvičování správného postavení
mluvidel při vyvozování hlásky „T“ – jazyk se opírá o horní zuby, zadržení vzduchu a
potom šeptem vypustit z úst, napodobování malého traktůrku TTTTTTTT,
napodobení troubení auta TUTUTU – krátce, TŮŮŮŮŮŮŮŮŮ – dlouze, TY DÝT TY
DÝT TY DÝT – střídavě
Některé děti nahrazují hláskou „T“ hlásku „K“, při hlásce „K“ je jazyk v jiné
poloze – dole a mírně vzad. Hrot jazyka stlačujeme ukazováčkem (dítěti pouze
vedeme ruku, nestrkáme mu vlastní prsty do úst) nebo popř. špachtlí. Dítě vyslovuje
TO TO TO – KO KOKO, TU TUTU – KU KUKU. Hřbet jazyk je mírně prohnutý
vzhůru, vytváří závěr proti měkkému patru. Pokud dítě zvládne hlásku „G“, může
šeptem vyslovovat GA GAGA, sevřít chřípí nosu a ozve se KA KAKA.
Sluchové vnímání a fonematický sluch:
Rozlišování zvuků CD zvuky přírody, hudebních nástrojů, hra na „Kukačky“,
poznávání předmětů se zavázanýma očima mačkání papíru, dupání, tleskání, ťukání
na sklo atd. – se všemi zvuky seznámíme děti předem
Rozlišování zvuků – stejný x jiný
Hry pro rozvoj slovní zásoby a automatizaci hlásky
(Např. hry se slovy, hádanky, říkanky s pohybovým doprovodem, rytmizace, pracovní
listy, grafomotorika, zraková cvičení, hmatová cvičení, relaxace, apod. dle fantazie
učitelky)
Rozvoj slovní zásoby:
Hry: „Co to je?“ „Jaké to je?“ „Co dělají?“(obrázky denní potřeby, zvířata,
nástroje) identifikace správného předmětu, i jeho funkce
Nadřazené pojmy „Co patří mezi? (např. mezi ovoce, nádobí, nábytek, pečivo,
stromy, atd.)
Hry se slovy - protiklady: „Opakem velkého je?“ (malý)
Porovnávání: „Které zvíře je větší (menší) než kočka?“ „Co je tady větší než
židle?“ apod.
Hádanky: (popisujeme předmět, dítě hádá, o co jde, role se mohou vyměnit
nebo co se v místnosti (na kamarádovi) změnilo
Hra „Co bys dělal kdyby …?“ …ses ztratil v obchodě? …kdyby ti cizí člověk
nabízel, že tě zaveze k rodičům? …našel bys na pískovišti střep, injekční stříkačku,
mrtvého ptáčka?
Rozvíjení komunikačních dovedností: vyprávění zážitků, popis obrázku
Automatizace hlásek – básničky, písničky, říkadla spojená s pohybem atd.
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Říkanky:
Teto, teto,
Copak je to?
To jsou nitky,
to jsou kvítky,
to jsou látky
na kabátky.

Tu je děda,
Tu je babka,
tu je máma,
tu je taťka,
tu je vnouček,
malý klouček.

Táta jedno auto má,
Otovi to auto dá.
Auto jede,
tú, tú, tú,
moje auto
hned je tu.

Procvičování vět:
Toník potkal Katku. Táta koupil auto. Teta má nový telefon. Tomík má nové botky.
Tátu bolí loket. To je tulipán. Bětka má ráda topinky.
Pozornost a zrakové vnímaní:
co vidíš na obrázku – detaily, porovnání dvou obrázků – čím se liší, puzzle, pexeso,
třídění obrázků podle barev, materiálu, velikosti
Paměť a sluchové vnímání:
rozlišování, analýza a syntéza, paměť, rytmus, hra „Řekni, co právě dělám“ – dítě
sedí se zavázanýma očima a má říci, určovat slova, opakovat rytmus „Bylo to
stejné?“
Zkušenosti s realizací:
Některé aktivity je dobré dělat s menší skupinkou např. rozdělit děti do třech skupin
po osmi dětech. Dvěma skupinám dát úkol samostatný a třetí skupině se věnovat –
při hře se slovy, zrakové paměti, sluchové paměti. Aby střídání při hře nebylo tak
dlouhé. Děti nebaví, když musí dlouho čekat. Skupinky prostřídáme.
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