
Příloha č. 1

Týdenní logopedický plán

Plán logopedických cvičení  na měsíc LEDEN 2011

Procvičování hlásek Ď, Ť, Ň

1.týden: 2. 1 – 7. 1. 2011 Procvičování hlásky Ď

Úkol 

a) logopedický fixace artikulace hlásky Ď ve slabikách a ve všech polohách slov, rozvoj 

fonematického sluchu

individuální práce před zrcadlem – postavení mluvidel

b) motorická orální praxe– procvičování pohyblivosti rtů- vypouštíme bublinky-rty do 

kroužku, procvičování jazyka – klaun, počítání zubů, vyplazování jazyka

c) artikulační cvičení 1. postavení mluvidel

2. fixace ve slabikách ďa, ďo, ďě

3. opakování obtížných slov, výrazná artikulace

d) dechová cvičení: foukáme brčkem do vody, dlouhý nádech, dlouhý výdech, dýchání v leže 

do břicha, foukání  kuliček

e) grafomotorika: vlnky

f) jemná motorika: výroba loďky ze skořápky, pouštění v umyvadle

Děda dělá dětem lodě,

děti s nimi chodí k vodě.

Dívají se za lodí,

jak na vodě závodí.

Hrubá motorika: Hra: děti chodí po třídě a pohybem ztvárňuj lodě – malá loďka, parník, těžká 

dopravní loď, hra na děti – velké, malé, Honzo vstávej.

Hygienická opatření: čištění nosu, otevřené okno, otírání úst při artikulačních cvičeních.



Příloha č. 2

Týdenní logopedický plán

Plán logopedických cvičení na měsíc LEDEN 2011

Procvičování hlásek Ď, Ť, Ň

2.týden: 10. 1 – 14. 1. 2011 Procvičování hlásky Ť

Úkol:

a) logopedický: procvičování dle věk. zvláštností dětí a jejich možností, procvičování ve 

slovech, větách a říkadlech, rozvíjení gramatické stránky řeči

b)motorický: 

jemná motorika: rozvíjení motorických funkcí rukou – cvičíme prsty – cvičení s prsty – tik, 

tak- různé pohyby na básně

grafomotorika: „Máme doma budíka“, „Hodiny tikají“ – rozvíjení motoriky rukou – nácvik 

velkého oblouku

c) artikulační: fixace postavení mluvidel pře log. zrcadlem 

– ptáček típ/típ

- koťátko ťap/ťap

- miminko tě/tě

(dlaně o zem), nápodoba 

d) dechový: ť, ť, ť – foukání na hřbet ruky

e) sluchový: děti mají zavřené oči a individuálně opakují slova kde je Ť (tik, tipe, ticho, letí..)



Příloha č. 3

Týdenní logopedický plán

Plán logopedických cvičení na měsíc LEDEN 2011

Procvičování hlásek Ď, Ť, Ň

3.týden: 17. 1 – 21. 1. 2011 Procvičování hlásky Ň

Úkol:

a) logopedický: správné postavení mluvidel – vyvozujeme u zrcadla, procvičujeme ve 

slabikách, slovech a větách

b) motorický: orální praxe – selektivita pohybu – sledování v zrcadle N-Ň 

hrubá motorika: děti se pohybují po třídě jako „vločky“ na hudbu

grafomotorika: kreslení šikmých čar „Jedeme z kopce“

c) artikulační – ňa, ňo, ni – lehounce padají vločky

d) dechový: foukání do vloček (vata), foukání do kuliček- posílání kamarádovi

e) sluchový: cinkání předměty- děti hádají čím uč. cinká

f) výslovnostní: 

„Otík volá Toníka,

Toníku, mám koníka.

Jakého, Otíku?

Pěkného, Toníku.“



Příloha č. 4

Týdenní logopedický plán

Plán logopedických cvičení na měsíc LEDEN 2011

Procvičování hlásek Ď, Ť, Ň

4. týden: 24. 1 – 28. 1. 2011 Opakování a docvičování

Úkol:

logopedický: správné tvoření hlásky –práce před zrcadlem, příklad učitelky i dětí, které již 

výslovnost zvládly

- využití logoped. pomůcek ke správnému postavení mluvidel, diferenciace v podobných a 

obtížných slovech, rozvíjení fonematického sluchu, analyticko-syntetická cvičení (všechny 

hlásky dle potřeby)

motorický: 

jemná motorika: rozvíjení pohybů  rukou- modelování

oromotorika: procvičování jazyka (šašek, počítání zoubku,bublinka v ústech), procvičování 

rtů (špulení..)

hrubá motorika: opakování pohybových her naučených v tomto měsíci

artikulační: zvládnutí postavení jazyka, čelistní úhel, postavení mluvidel v podobných              

a odlišných slabikách a slovech

dechový: cvičení v leže – nádech-výdech, zvedání bříška



Příloha č. 5

Individuální vzdělávací plán



Příloha č. 6
Ukázka logopedického úkolu z individuální logopedické péče.



Příloha č. 7
Ukázka logopedického úkolu z individuální logopedické péče.




