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Úvod

Náš pracovní sešit vznikl na základě spolupráce klinické logopedky, kterou i po 
více než dvaceti letech tato práce baví, a malířky, maminky dítěte, která byla očitou 
svědkyní zdolávání úskalí terapie při mnohočetné patlavosti.
Já logopedka vlastním spousty výtečných i méně povedených materiálů a pomůcek, 
které využívám při logopedických sezeních. A zkušenost mi říká, že jich není nikdy 
dost. Zvláště malí klienti s radostí oceňují, že se mohou těšit na nové obrázky, úkoly 
a hry. Protože jde přece jen o vážnou věc – spolupráci, udržení pozornosti, pravidelný 
trénink –, je třeba děti vhodně motivovat a pro spolupráci nadchnout.
Proto ráda vytvářím i vlastní pomůcky.
A protože malířka paní Sylva tvoří také pro děti, její obrázky jsou srozumitelné  
a hezké a do problematiky každodenní práce při rozvoji komunikačních dovedností 
je díky roli maminky také zasvěcena, pracovalo se nám společně dobře.
Výsledkem jsou pracovní listy věnované jednotlivým hláskám: S, Š, Z, Ž, C, Č, L, 
R, Ř, K, T a Ť, Ď, Ň.
Zaměřili jsme se na jejich fonematickou identifikaci a diferenciaci, které jsou nutnou 
podmínkou pro úspěšnou fixaci nacvičovaných hlásek a jejich postupné autentické 
používání v běžné řeči. Všechny úkoly v pracovním sešitu jsou prověřené v praxi 
samotnými dětmi.
Je jasné, že každé z nich potřebuje různou míru vedení a pomoci dospělého, nejlépe 
odborníka nebo odborně instruovaného rodiče. Soubor využijí rovněž logopedické 
preventistky v mateřských školách.
Úkoly jsou zaměřeny především na fonematické uvědomování a rozlišování. 
Zahrnují nejčastěji napravované hlásky, podle zkušenosti mé a mých kolegů. 
Vycházejí ze skutečnosti, že pokud dítě hlásku fonematicky nerozliší, nepoužívá ji 
pak v mluvní praxi, i když ji při cíleném cvičení již třeba celkem zvládá.
Vzhledem k tomu, že komunikační dovednosti je podle mého názoru dobré vždy 
chápat jako celek, jsou pracovní listy doplněny i dalšími drobnými úkoly na rozvoj 
slovní zásoby, gramatické vazby, orientaci a obratnost mluvidel.
Pracovní sešit je primárně určen dětem ve věku 5–7 let, ale lze jej využít i s dětmi 
mladšími či klienty s různými vývojovými vadami řeči.



Doporučení pro práci s pracovním sešitem:

Na jednotlivé hlásky či skupiny hlásek je vždy samostatný pracovní list s dějovým 
obrázkem a úkoly. V jednotlivých úkolech se obracíme přímo na děti. Ke každému 
pracovnímu listu – obrázku – patří příloha s pexesem, které si může dítě z pracovního 
sešitu vystřihnout a rozstříhat na kartičky. 

Ke každému dějovému obrázku na pracovním listu je motivační příběh, ze kterého 
pak lze tvořit další úkoly. Je vhodné při čtení příběhu zároveň dítěti ukazovat na 
obrázku některé méně známé věci, zvířata a předměty. Seznámí tak děti s méně 
známými pojmy. Dějové obrázky využíváme nejen pro prostý výčet obsažených  
a vyhledávaných slov, ale pracujeme také právě s jejich dějovostí. Tedy využíváme 
obrázky k tvorbě otázky, motivujeme k tvoření odpovědí. Zaměřujeme se na větnou 
tvorbu, vyprávění i porozumění. 
Využíváme členitost obrázku k procvičování předložkových vazeb, např.: „Co je na 
stole, co je pod stolem?“ Obrázky napomáhají k rozvoji prostorové orientace: co je 
nahoře, dole, před, za, v…, viz úkoly k jednotlivým listům.
Naše předškoláky nejvíce baví PEXESO, jehož pravidla jsou všeobecně známá. 
Občas ale sešit využíváme i při práci s dětmi mladšími nebo klienty s různými 
vývojovými vadami. Zde se nám osvědčilo vyhledávání dvojic přikládáním stejného 
obrázku, tedy hra LOTO.
V závěru pracovního sešitu je vložena jednoduchá stolní hra. Tvoří ji barevný herní 
plán, který vystřihneme ze sešitu, a pak už jen přidáme figurky z hry Člověče, nezlob 
se či jiné a hrací kostku. Ideálně je myšlena pro dva hráče. Podle hozeného počtu na 
kostce hráč postupuje a vyjmenovává obrázky, na které cestou stoupl. První v cíli 
vyhrává. Navíc jsou na pozadí hry umístěny dvojice zvířátek, která mají popletené 
části těl. Děti hledají dvojice nebo popisují a vysvětlují zobrazené nesmysly (např. 
koza má krunýř, správně ho má mít želva).
Věříme, že si při práci s naším sešitem najdete ještě spoustu skrytých rozměrů  
a vlastních nápadů, jak jej využívat.

                          Autorky Veronika Miklíková a Sylva Muselová



Je absolventkou oborů logopedie a surdopedie na Univerzitě Karlově.
Má atestaci v oboru klinické logopedie, které se věnuje více
než dvacet let, v posledních letech ve své soukromé praxi.

Po SPgŠ vystudovala výtvarnou a občanskou výchovu
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Pět let učila na ZŠ.
Pod značkou -SYLVA ateliér- tvoří nejen pro děti.

Mgr. Veronika Miklíková

Mgr. Sylvie Muselová



6

ÚKOLY:
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K
Na koupališti se koupe mnoho kluků a holek. Cákají, kloužou se na 
klouzačce, pouštějí loďku a kačenku.
Na deku si sedla maminka s miminkem. Miminko je kluk a jmenuje se 
Kája Koubek. Kája má jen plínku a kapesník na hlavě místo kloboučku. 
Maminka Katka Koubková má plavky s puntíky. Kája má plnou tašku 
věcí k vodě: konvičku, kostky, kyblík i lopatku na písek. Koubkovi také 
mají košík s hruškami, mléko a dudlík. Maminka čte knihu, pije kávu  
z kelímku a občas se koukne na hodinky. Čeká na Kájova tatínka Jakuba 
Koubka.

1. Najdeš na obrázku všechna slova s K ? 
Koupání, kapky, kyblík, lopatka, maják, kluk, kruh, kšiltovka, klouzačka, 
lavička, kokos, kaktus, kytka, květináč, krunýř, kostka, dudlík, koš, konev, 
tužky, hodinky, plavky, hruška, kabelka, miminko, kapesník, oko, plínka, deka, 
kapsa, knoflík, puntíky, kachna, kameny, klobouk, lehátko.

2. Pelikán na obrázku klape velmi otevřeným zobákem „klap, klap“. Zkus to také 
tak!

3. Rozděl obrázky. Klukovi na koupališti se hodí obrázky s K a Toníkovi 
technikovi obrázky s T.

4. Pokud máš obrázky vystřižené 2x, zahraj si loto nebo pexeso.
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