
Dechová cvičení:  

Vyprávíme dětem o blížícím se jaru, o tom, jak na jaře začíná všechno kvést a 

vonět.  

Děti si tedy „jako“ přivoní ke květince (můžeme použít suchou kytku nebo pyt-

lík s nasušenými bylinkami) – správný prodloužený nádech nosem bez zvedání 

ramen  

  

Motorika mluvidel a artikulační cvičení:  

pupen vyrašil na stromě – našpulení rtů  

pupen se proměnil v květ – pootevření našpulených úst  

na zahrádce vyrůstá tráva – vyplazování jazyka  

  

Nácvik hlásky:  

Hláska Č  

Hra – „Čichám, čichám“  

Děti sedí v kruhu a každé dítě postupně řekne:  

Čichám – čichám a vymyslí si květinku nebo rostlinku  

Př. - Čichám – čichám – tulipán, pomněnku,   

  

Sluchová cvičení: poslech, zda je pohádka popletená, úkol pro děti opravit 

chybné výrazy a pohádku převyprávět správně 

 

O neposlušných kůzlatech  

  

Byla jedna koza a ta bydlela se svými čtyřmi dětmi – kůzlátky v chaloupce. Jed-

nou potřebovala koza odejít na pastvu.   

Proto dětem řekla: „Kůzlátka, musím jít do sklepa (na pastvu). Buďte tady 

hodné a nikomu neotvírejte, za odměnu vám donesu mlíčko.“  

Kůzlátka přislíbila mamince, že nikomu neotevřou a zavřela vrátka na petlici.  

Netrvalo dlouho a k chaloupce se připlížil vlk a začal volat: „Koťátka 

(kůzlátka), děťátka, otevřete vrátka, vaše maminka přišla, mlíčko vám přinesla.“  

Kůzlátka poslouchala a poslouchala a potom řekla: „Ty nejsi naše maminka. 

Naše tetinka (maminka) má tenčí hlásek.“  



Vlk se nedal odbýt, odběhl ke kovářovi. Pekař (Kovář) mu jazyk zbrousil. Vlk 

se vrátil k chaloupce a zase volal: „Kůzlátka, děťátka, otevřete sešity (vrátka), 

vaše maminka přišla, mlíčko vám přinesla.“  

A kůzlátka zase odpověděla: „Ty nejsi naše babička (maminka), naše maminka 

má ještě tenší hlásek.“  

Vlk znovu odběhl ke kovářovi. Kovář mu zbrousil nohu(jazyk), jak nejvíc to šlo 

a vlk se vrátil k chaloupce a volal úplně teňoučkým hláskem: „Prasátka 

(kůzlátka), děťátka, otevřete vrátka, vaše maminka přišla, vajíčka (mlíčko) vám 

přinesla.“  

Kůzlátka se začala dohadovat.   

První řeklo: „To je naše maminka.“  

Druhé: „Není to naše maminka.“  

Třetí řeklo: „Otevřeme.“  

Čtvrté: „Neotevřeme.“  

Kůzlata se nemohla domluvit, hádala se a hádala, začala se prát, trkala se, a na-

konec v té horlivosti vyrazila vrátka.   

Klokan (vlk) vběhl dovnitř a zakousl se jednomu kůzleti do nohy, v tom se vrá-

tila maminka koza domů z pastvy a vlka vyhnala. Nožku kůzlátku ošetřila a 

kůzlata mamince slíbila, že už se vždycky budou snažit domluvit. 

 

Fonematické cvičení. Dítě odpovídá ANO x NE  

 

Je to stejné nebo jiné?  

  

vajíčko x vajícko   žížala x žízala maceška x maceška  

mašlička x mašlička   šátek x šátek   zvoneček x zvoneček  

žába x zába    ježeček x jezeček kopeček x kopecek  

kytička x kytička   šneček x sneček sluníčko x slunícko  

  

 

 

 


