
Příloha 1. Ukázky materiálů vlastní výroby logopedů

Orientační vyšetření slovní zásoby “Perníková chaloupka” - materiál používaný v 
ambulanci PaedDr. Kopicové. 

Důležité upozornění: jde o autorský materiál PaedDr. Kopicové (vytvořený ve 
spolupráci s Mgr. Havlíčkovou) a bez jejího souhlasu nesmí být šířen ani jinak 

využíván.
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Cvičení na rozvoj předložkových vazeb a prostorové orientace využívané v ambulanci 
Mgr. Vosmikové.
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Příloha 2. Ukázky primárně didaktických materiálů s metodickými doporučeními.

Učební systém Logico.

Logico Piccolo (vlevo) je určeno starším dětem, Logico Primo (vpravo) mladším. Systém obsahuje velké 
množství výměnných listů s úkoly zaměřenými na různé oblasti (např. přídavná jména - opaky, předložky 

a příslovce, kategorizace). Dítě úkol plní za pomoci přesouvání barevných knoflíků z dolního okraje 
rámečku na pravý. Správnost odpovědí lze ověřit po otočení celého rámečku. (více o systému na 

www.mutabene.cz)

Ukázka obrázků vyjadřujících dějovou posloupnost

Jde o ukázku z materiálu K. Svobodová: Jazyk a řeč - 1. Rozlišování slov ve větě. (více na 
www.montanex.cz)
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Příloha 3. Ukázky materiálů vytvořených v centru pro děti s vadami řeči v německém 
Ravensburgu.

Fotografie byly pořízeny v ambulanci Mgr. Voldřichové, která je výhradním dovozcem a 
distributorem těchto materiálů pro ČR.

Vyhledávání předmětů. Materiál zaměřený na předložkové vazby. Dle potřeby se lze zaměřit i na další 
aspekty slovní zásoby.
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Co dělá...? Materiály za měřené na hodnocení sloves.

K čemu je dobré...? Materiál zaměřený na slovesa a sémantiku pojmů.
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Příloha 4. Ukázky volného obrazového materiálu.

Fotografie byly pořízeny v průběhu návštěv jednotlivých logopedických ambulancí.

Série obrázků vyjadřujících jednoduchou dějovou posloupnost. Ve dvou z námi navštívených 
ambulancí používána pro účely vstupního vyšetření. Hodnotí se schopnost obrázky seřadit, převyprávět 

příběh, prostorové vztahy (vedle, mezi,...), početní představy (tři děti, tři balónky) apod.

Kategorizace. Co do skupiny nepatří?
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Sémantika. Co se k sobě hodí a proč ?                             Půlené obrázky na dřevěných destičkách.   

    Sada citoslovcí pro nemluvící děti.                             

         Sada citoslovcí pro nemluvící děti.                                     Obrázky vyjadřující činnost.
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Příloha 5. Ukázka materiálů jiného primárního využití.

Fotografie byly pořízeny v průběhu návštěv jednotlivých logopedických ambulancí.

Krtečkovo Loto od společnosti Dino Toys, s. r. o. Materiál využívaný v jedné z námi navštívených 
ambulancí pro účely vstupního vyšetření menších dětí (cca do 4 let). Umožňuje hodnotit znalost barev 

(zarámování jednotlivých karet), znalost objektů z tematických okruhů (hudební nástroje, ovoce a 
zelenina, dopravní prostředky,...), kategorizaci apod. A to jak aktivně, tak pasivně.
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Můj první kvíz (dětská hra od společnosti Granna). V námi navštívené logopedické ambulanci 
používána pro hodnocení slovní zásoby, zejména sémantiky. Dítě určuje, který z malých obrázků se hodí 
k velkému. Svou odpověď může naznačit vsunutím prstu pod daný obrázek, její správnost pak ověří na 

druhé straně karty.

Antonín Šplíchal: Byl jeden domeček. Dětská knížka používaná v jedné z námi navštívených 
logopedických ambulancí pro účely vstupního vyšetření. Lze se zaměřit na mnoho aspektů slovní zásoby, 

např. prostorové vztahy (předložkové vazby), méně obvyklá nebo abstraktní slova (netopýr, noc) atd.
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