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Kazuistika dítěte 

Osobní údaje:  

Jméno: David 

Věk: 5 let 

Pohlaví: chlapec 

 

Osobní anamnéza: 

Chlapec je narozen v červnu 2016. Těhotenství probíhalo bez problému, porod byl v termínu a 

bez komplikací. Chlapec začal mluvit mezi 7-8 měsícem, kdy jeho první slovo bylo Ham, ham 

a ve větách začal mluvit kolem 2 let. První chlapcovy kroky byly v 11 měsících a sedět začal 

v 8 měsících. Ve 3 měsících chlapec cvičil Vojtovu metodu, neboť měl povolené šíjové svaly 

a maminka si toho všimla, když špatně pásl koníčky. Ve 3 letech měl chlapec zlomenou pravou 

nohu. Operaci žádnou neprodělal. 

 

Rodinná anamnéza: 

Chlapec pochází z úplné čtyřčlenné rodiny a má ještě mladšího bratra, kterému jsou 2 roky. 

Chlapci spolu hezky vycházejí. Maminka s tatínkem žijí v partnerském vztahu 18 let a jejich 

soužití je poklidné. Oba rodiče mají středoškolské vzdělání s maturitou, kdy maminka má 

vystudovanou střední zdravotnickou školu a tatínek má vystudovanou střední průmyslovou 

školu. Maminka se narodila roku 1985, momentálně je na mateřské dovolené a má starší sestru, 

které je 44 let. Tatínek se narodil roku 1982 a má mladší 37letou sestru. Oba rodiče se 

sourozenci mají výborný vztah. 

 

Školní anamnéza: 

Hrubá a jemná motorika je přiměřená věku. Chlapec při kreslení drží velmi křečovitě tužku, 

vyvíjí na ni velký tlak. Davídek má souhlasnou lateralitu, levá ruka a levé oko. Sluchové a 

zrakové vnímání je dostatečné rozvinuté. Davídek je velmi všímavé a zvídavé dítě a zaměřuje 

se na různé detaily. Zvládá vytleskat jednoduchý slyšený rytmus, a také rozlišit různé zvuky. 

Chlapec plynule a srozumitelně mluví, tvoří celé věty, slovní zásoba je přiměřená věku. Při 

popisu obrázku dokáže sám bez pomoci popsat obrázek celými větami, také hezky používá 

prostorové vztahy. Davídek se u činností vydrží soustředit jen velmi krátkou dobu, je velmi 

neklidný, dává to najevo tím, že se neustále vrtí a musí pořád něco dělat s rukama a nohama. 

Když ho nějaká činnost nebaví, tak to řekne, ale i tak to dodělá. Pokud po něm chceme něco, 



aby udělal a on má rozdělanou nějakou činnost, tak neposlechne a dělá si, co chce. Kognitivní 

vývoj je na dobré úrovni. Davídek nejeví žádné známky agrese. Davídek se moc hezky chová 

k dětem ve školce, zapojuje se do činností, je velmi komunikativní a každému chce pomáhat. 

Dokáže se hrát s mladšími dětmi a s vrstevníky. Davídek má problém ve školce s odpoledním 

spánkem, místo spaní si hraje. Jeho silnou stránkou je komunikativnost a přátelskost a slabou 

stránkou je pomalé tempo a neklidnost. 

 

Problémy před vstupem do programu: 

Davídek dochází k logopedovi od 4 let. Chlapec měl zpočátku problémy se sykavkami C, S, Z, 

Č, Š, Ž, ale díky pravidelnému cvičení už sykavky hezky vyslovuje. Davídek špatně vyslovuje 

hlásku R a Ř, kdy hlásku R nahrazuje souhláskou L. Při výslovnosti sykavek se Davídkovi 

někdy stává, že ještě dává jazyk mezi zuby. 

 

Průběh spolupráce: 

Praxi jsem realizovala v běžné mateřské škole. Davídek hezky reagoval a spolupracoval.  

U aktivit jevil zájem, byl velmi snaživý. Zpočátku se mě styděl a bál se mluvit, ale po chvíli se 

rozmluvil. Za každý splněný úkol dostával Davídek razítko. Pro Davídka jsem měla nachystané 

dva motivační listy, kdy si splnil úkol na konci každého sezení. Jeden motivační list byl 

zaměřen na skřítky a drahokamy, kdy se každé sezení dolepoval obrázek po částech a až byl 

obrázek hotový, tak Davídek vedl cestičku od každého skřítka, aby zjistil, jaký předmět patří 

ke kterému skřítkovi. (Příloha č. 1) Druhý list byl zaměřen na draky, kdy za každé splněné 

sezení si Davídek přeškrtnul jednu hlavu draka. (Příloha č. 2) Davídek se na každé sezení velmi 

těšil a nejvíce ho bavily motivační listy, které si vždycky připomenul. Protože byl chlapec moc 

šikovný, tak na konci všech sezení dostal medaili. (Příloha č. 3) 

 

 

Závěr, metodická doporučení: 

I když je Davídek velmi šikovný a v mluvení dělá pokroky, tak je určitě ještě třeba pokračovat 

v logopedické péči a cvičit výslovnost alespoň několik minut každý den. 

 

 

 

 



1) Sezení, téma-Zvířata 

 

Začátek sezení jsem zahájila logopedickou říkankou: 

Jazýček si rozcvičíme 

hlásky pěkně vyslovíme. 

Mluvme čistě, jasně, 

česká řeč zní krásně. 

 

 

Dechová cvičení  

- Magic ball – udržení míčku co nejdéle ve vzduchu                 

- vítr fouká – nádech nosem a při výdechu napodobujeme zvuk větru FÍÍÍ   

- vichřice – odfouknutí pírka, nádech nosem a prudký výdech 

Oromotorická cvičení           

- Pohádka o jazýčku žirafy Žofky – procvičte si jazýček (Příloha č. 4) 

Jemná motorika, základní matematické představy     

- přiřazení správného počtu kolíčků k tělu každého ježka, vyjmenování číslic  

- počítání teček na tělech ježků a následné přiřazení ježka s číslem odpovídající počtu     

  tečkám     

- přenesení ježků do krabičky pomocí kolíčků (Příloha č. 5) 

Sluchová a zraková percepce, rytmické schopnosti       

- pracovní list – Která zvířátka k sobě patří?  

- spojení zvířecích maminek s jejich mláďaty      

- povídání si o jednotlivých zvířatech, jak dělají, čím se živí, kde žijí – odpověď vždy celými  

  větami            

- vyťukávání jednotlivých zvířat pomocí ozvučných dřívek  

- určení počtu slabik každého zvířete (Příloha č. 6) 

Grafomotorika  

- pracovní list Zajíc – plynulé obtahování zajíce (Příloha č. 7) 



Hrubá motorika            

- Zajíček řekl (obdoba hry Kuba řekl) 

Zhodnocení dne: Davídkovi se všechny činnosti moc líbily, byl velmi šikovný. Největší radost 

měl z ježků a pohádky o jazýčku žirafy Žofie. Davídek mi u ježků dokázal, že je velmi trpělivý, 

neboť kolíčky, kterými uchopoval ježky se mu často v rukou rozpadaly, ale Davídek si vždy 

hezky poradil a kolíček si opravil sám, nechtěl ode mě vůbec pomoc. 

 

2) Sezení, téma–Příroda se probouzí ze zimního spánku 

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Dechová cvičení  

- nádech nosem a při výdechu napodobujeme zvuk jako cvrček CCCC 

- pozvolný nádech, přivonění si k pampelišce, a poté prudký výdech – odfouknutí chmýří  

  pampelišky 

- foukání do balónku 

Oromotorická cvičení            

- příběh o Medvídkovi (Příloha č. 8) 

Logické myšlení, koncentrace, pozornost, slovní zásoba 

- hra Pexetrio-hláska R, nalezení co nejvíce spolu souvisejících trojic – slov začínajících 

  stejnou souhláskou a v rohu označených stejným symbolem   

- popisování jednotlivých obrázků, tvoření vět (Příloha č. 9) 

Jemná motorika   

- spojování céček, určování barev 

Zrakové vnímání   

- hmyz-vyhledávání obrázků podle jejich stínů  

- pojmenování všech obrázků (Příloha č. 10) 

 

Vnímání času 

 - dějové obrázky – domácí zvířata, řazení obrázků podle posloupnosti děje, dítě jmenuje, co 

   se stalo nejdříve, později a naposled (Příloha č. 11) 



Hrubá motorika   

- cvičení na říkanku o Jaře (Příloha č.12) 

 

Zhodnocení dne: Davídek u hry Pexetrio krásně tvořil věty. Při spojování céček měl chlapec 

ze začátku menší problémy, neboť mu to nešlo spojovat, ale nevzdával to a pořád to zkoušel 

dokola, až na to nakonec přišel. Vyhledávání obrázků podle stínu Davídek hravě zvládl. Při 

řazení dějových obrázků byl Davídek velmi zvídavý a šikovný, měl na mě spoustu otázek, které 

se týkaly obrázků daných zvířat. 

 

3) Sezení, téma-Cesta za pokladem  

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Dechová cvičení  

- nádech nosem – nasání vůně lesa a pozvolný výdech  

- nádech nosem a při výdechu napodobujeme zvuk sovy a hada, HÚÚ, SSS   

- foukání do skleněné láhve s korálky a vodou pomocí brčka 

Oromotorická cvičení   

- ještěrka – pohyb jazyka v koutcích ze strany na stranu  

- kladívko-ťukání hrotem jazyka do horního rtu 

- mlsná kočka-vypláznutý jazyk krouživým pohybem olizuje dolní a horní ret 

- koník-mlaskání jazykem na tvrdém patře 

Slovní zásoba, sluchové vnímání, paměť, základní matematické představy 

- logopedická hra – Cesta za pokladem (Příloha č.13) 

- plnění jednotlivých úkolů 

- pojmenování věcí na herní ploše, tvoření vět  

- list – zvuky – chlapcovi budu říkat jednotlivé zvuky a jeho úkolem je zopakovat zvuk  

  a rozeznat jej (Příloha č.14) 

 

Jemná motorika, vnímání prostoru   

- tvorba medvídka-vystřihnutí medvídka podle šablony a vymalování  

- provlékání proužků papíru tělem medvídka, určení barev proužků 

- před, pod, nad, vedle kartičky – medvídek (Příloha č.15) 



Grafomotorika 

- pracovní list běh myšky Anežky (Příloha č.16) 

Hrubá motorika  

- hra LEVÁ, PRAVÁ, RUKA, NOHA – z karet na kterých jsou vyobrazeny horní a dolní  

  končetiny vytvoříme na zemi několik řad po třech sloupcích. Úkolem dítěte je skákat po 

  jednotlivých řadách, a přitom dávat na karty odpovídající končetiny. (Příloha č.17) 

- hra realizována při písni Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům 

Zhodnocení dne: Davídkovi se moc líbila hra Cesta za pokladem, všechny úkoly svědomitě 

plnil. Při stříhání šablony medvídka správně držel nůžky a snažil se stříhat kolem vyznačené 

čáry. S provlékáním proužků tělem medvídka měl Davídek zpočátku menší potíže, nedařilo se 

mu proužky prostrčit dírou, ale poté na to přišel, jak se to dělá. 

 

  

4) Sezení, téma-Velikonoce 

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Dechová cvičení 

- ruce dáme nad hlavu, zhluboka se nadechneme, nasávání tepla od sluníčka, a poté  

  pozvolna vydechneme – ruce dáme podél těla 

- nadechneme se nosem a při výdechu napodobujeme zvuk ovečky BÉÉÉ 

- foukání do sluníčka pomocí brčka (Příloha č.18) 

Oromotorická cvičení  

- mlsný zajíček – zajíček se olizuje, snědl mrkvičku – vypláznutý jazyk krouživým 

  pohybem olizuje dolní a horní ret 

- mrskačka – chlapci mrskají děvčata pomlázkou – ústa široce otevřená, špička  

  vypláznutého jazyka se houpe nahoru a dolů 

- kartáček – jelikož jsme snědli hodně sladkostí, tak si vyčistíme zoubky – otevřená ústa 

  jazyk jezdí po horních a dolních zubech   

- vyklubané kuřátko – kuřátko se právě vyklubalo z vajíčka a rozhlíží se po světě – otevřená 

   ústa, vypláznutý jazyk se v ústech pohybuje vpravo a vlevo 



Slovní zásoba, vnímání času  

- přečtení pohádky O kohoutkovi a slepičce-seřazení obrázků podle posloupnosti děje 

- převyprávění děje pohádky (Příloha č.19) 

Zrakové vnímání, logické myšlení  

- stínové domino – pojmenování jednotlivých obrázků, vytleskávání obrázků a určování 

  slabik (Příloha č.20) 

Jemná motorika  

- tvorba velikonočního vajíčka-vystřihnutí vajíčka podle šablony 

- trhání kousků barevných papírů a následné lepení na vajíčko (Příloha č.21) 

Grafomotorika   

- pracovní list vajíčko. zakreslování prvků do vajíčka – spirály, šikmé čáry (Příloha č.22) 

Hrubá motorika 

 - cvičení s vajíčky – míčky – podávání vajíčka s dítětem (ve stoje) 

            - vejce držíme za zády, předkloníme se a upažíme 

             - sedy-lehy s vajíčkem v ruce 

             - sed skrčmo zkřížený, vejce nad hlavu, úklony vpravo a vlevo 

             - kutálet vejce chodidly ze strany na stranu 

 

Zhodnocení dne: Davídkovi se líbilo dechové cvičení se sluníčkem, moc jej to bavilo. Davídek 

při čtení pohádky pozorně poslouchal, a poté správně seřadil obrázky podle posloupnosti, a 

ještě hezky zdůvodnil svoji volbu obrázku. Vajíčko se snažil vystřihnout podle čáry a při lepení 

kousků papíru na vajíčko vždy přemýšlel, kde utržený kousek přilepí, protože nechtěl, aby byly 

dva kousky stejné barvy vedle sebe. Stínové domino bylo ro něj hodně těžké. 

 

5) Sezení, téma-Jaro 

Logopedická říkanka – viz.1.sezení 

Dechová cvičení  

- foukání do papírové housenky pomocí brčka (Příloha č.23) 

Oromotorická cvičení  



- logopedická chvilka Jaro – napodobení pohybů, zvuků, oromotorických cvičení  

  (Příloha č.24) 

Jemná motorika  

- skládání z kostek, určení barev kostek 

Slovní zásoba, logické myšlení   

- hra Na Věty (Příloha č.25) 

- na herní plán na zelené čtverečky rozložíme lícem dolů dvě obrázkové kartičky tak, 

  aby nikdo neviděl, co na obrázcích je  

- Úkoly ve hře 

- zelené políčko se dvěma obrázky – vymysli jednu větu, v níž jsou obě slova z obrázků  

- zamračený obličej – jedno kolo stojíš   

- kytička – házíš ještě jednou 

Základní matematické představy  

- třídění, tvoření skupin podle dvou kritérií 

- tvoření skupin ze všech malých a velkých žlutých a červených kruhů, čtverců 

- vytvoření skupiny geometrických tvarů zelené barvy (Příloha č.26) 

Sluchové cvičení – doplňování rýmů 

- doplnění slov do rýmů v říkadle, hledání dvojic rýmujících se slov (Příloha č.27) 

Grafomotorika  

-pracovní list motýl (Příloha č.28) 

Hrubá motorika  

- házení si s míčem 

 

Zhodnocení dne: Davídek hezky vymýšlel věty ve hře Na Věty, byl velmi nápaditý. Skvěle 

mu šlo doplňování slov do rýmů v říkadle. Vytvořil skupiny geometrických tvarů bez nějakých 

problémů. Moc si užil logopedickou chvilku, která se týkala jara, velmi to prožíval. 

 

 



6) Sezení, téma-Pohádka O veliké řepě 

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Dechová cvičení   

- zhluboka se nadechneme– přivonění si ke kytičce a pozvolna vydechneme 

- nádech nosem a při výdechu napodobujeme zvuk čmeláka – BZZZ 

- přenášení berušek pomocí brčka na barevné kytičky (Příloha č.29) 

Oromotorická cvičení  

- zvoneček – ústa jsou mírně otevřená, jazykem pohybujeme střídavě ze strany na stranu 

- zmrzlina – ústa jsou otevřená, špička jazyka se snaží přiblížit k bradě, uděláme pohyb  

  jazykem odspodu nahoru, jako při lízání zmrzliny  

 - papinův hrnec – ústa jsou v širokém úsměvu a zuby skousnuty, hrot jazyka se opírá za 

   dolními řezáky, syčíme jako Papinův hrnec  

– nafukovací balónek – ústa jsou zavřená, nafoukneme obě tváře a rukama plácneme  

– balónek praskl 

Sluchové vnímání a paměť, základní matematické představy, vnímání prostoru, řeč 

- společné čtení pohádky O veliké řepě – pojmenování všech obrázků v textu (Příloha č.30) 

- Otázky týkající se pohádky  

- jaké postavy v pohádce vystupovaly a o čem pohádka byla 

- kdo zasadil řepu, kolik osob a zvířat v pohádce vystupovalo 

- vytleskávání jednotlivých postav z pohádky, určování počtu slabik  

- tvoření zdrobnělin 

- umět říct, jestli je řepa ovoce nebo zelenina, vyjmenování dalších druhů zeleniny 

- umět říct, jak bychom někoho poprosili o pomoc 

- třídění řepy do pytlů s příslušnými geometrickými tvary (Příloha č.31) 

- tvoření protikladů – např. kočička je malá a pejsek je veliký 

- řazení obrázků podle velikosti – od největšího po nejmenší – určení, kdo stojí vpředu, vzadu, 

  poslední, za, před, předposlední, vpravo a vlevo (Příloha č.32) 

Zrakové vnímání  

- pracovní list – kroužkování postaviček, které stojí stejným směrem (Příloha č.33) 

- škrtání rámečků, ve kterých postavičky stojí každá jiným směrem 



- pracovní list – nalezení rozdílů mezi dvěma obrázky týkající se pohádky O veliké řepě  

  (Příloha č.34) 

Jemná motorika  

- modelování z plastelíny – řepa, kočička, pejsek a myš 

Grafomotorika 

 - pracovní list myš – horní a dolní smyčka (Příloha č.35) 

 Hrubá motorika 

 - pohybová hra  

- před zahájením hry namotivujeme dítě říkankou: 

Čáry, máry, fuk, (rukama předvádíme čarování) 

ať tu není žádný kluk. 

Ať tu nejsou holčičky, 

Ať tu lezou kočičky.  

– podle rytmu bouchání do tamburíny se musí dítě pohybovat po prostoru jako zvířátko,  

   např. chodíme jako pejsek, kočička, běháme jako myšičky 

 

Zhodnocení dne: Davídek hezky odpověděl na všechny otázky týkající se pohádky 

 O veliké řepě a moc se mu líbilo naše společné čtení. Tvořil moc hezké protiklady. Měl menší 

potíže u hledání rozdílů. Davídek byl velmi nadšený z pohybové hry. Hezky roztřídil řepu podle 

geometrických tvarů, a také bez problému seřadil postavy podle velikosti. 

 

 

7) Sezení, téma-Vařila myšička kašičku 

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Dechová cvičení   

- hluboký nádech – nasávání vůně kaše, pozvolný výdech 

- hluboký nádech a při výdechu napodobujeme foukání do kaše 

- nádech nosem a při výdechu vydáváme zvuk jako myš PÍÍÍ 

Oromotorická cvičení  

- Pohádka O Jazýčkovi (Příloha č.36) 



Vnímání prostoru  

- bludiště-myš (Příloha č.37) 

Sluchové vnímání a paměť  

- učení říkanky – společné říkání říkanky a při tom ukazujeme prstem na kolečka v rytmu 

- poznání barev podle koleček na pracovním listě (Příloha č.38) 

Základní matematické představy  

- přiřazování myší s geometrickými tvary ke geometrickým tvarům podle barvy (Příloha č.39) 

Jemná motorika 

 - navlékání korálků na myší ocásek podle čísla, které je na myším bříšku (Příloha č.40) 

- procvičení jemné motoriky pomocí říkadla – „Vařila myšička kašičku“ (Příloha č.41) 

Grafomotorika  

- pracovní list myš (Příloha č.42) 

Hrubá motorika  

- závody v plazení – kdo bude dříve u kaše 

 

Zhodnocení dne: Davídek se snažil u učení říkanky, hezky si v rytmu ukazoval na kolečka. Při 

navlékání korálku mu dělalo problémy trefit se s drátkem-ocáskem myšky do korálku. 

Davídkovi se moc líbily závody v plazení, chtěl to dělat pořád dokola. Hravě si poradil 

s bludištěm. 

 

 

8) Sezení – téma-Já a můj den 

Logopedická říkanka -viz. 1.sezení 

Dechová cvičení  

- hluboký nádech, nasávání vůně čerstvého vzduchu a pozvolný výdech 

- nafouknutí jen pravé x levé tváře 

- tvoření bublinek z bublifuku 

Oromotorická cvičení 

- ospalec – otevírání úst, zívání 



- kartáček – otevřená ústa, jazyk jezdí po horních i dolních zubech 

- úsměv, zamračení se 

- bubliny – přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé 

Vnímání času  

- dítě dostane kartičky, na kterých jsou různé aktivity a věci související s dnem nebo nocí 

- úkolem dítěte je pomocí mazatelného fixu vybrat možnost, zda se jedná o ráno, dopoledne,  

  odpoledne, večer (noc) (Příloha č.43) 

Jemná motorika  

- provlékání tkaničky botou (Příloha č.44) 

Slovní zásoba 

- pracovní list-Říkej, co dělá kluk ráno, než jde do školky-úkolem dítěte je popsat každý  

 obrázek celými větami (Příloha č.45) 

 

Zrakové vnímání, logické myšlení  

- pracovní list – Kdo se chová dobře a kdo špatně? Proč?  - dítě by mělo poznat vždy ze  

  dvou obrázků, který obrázek je ten správný a mělo by umět odůvodnit svoji volbu obrázku 

- poznávání barev, vytleskávání věcí z pracovního listu (Příloha č.46) 

 

Základní matematické představy   

- kartičky-Třídění, tvoření skupin – podle druhu – úkolem dítěte je roztřídit hračky a jídlo 

 a přiřadit je ke správnému obrázku (Příloha č.47) 

Hrubá motorika  

- cvičení na písničku Hlava, ramena, kolena, palce 

 

Zhodnocení dne: Davídkovi dělalo velký problém provlékání tkaničky botou, řekl mi, že to 

dělá poprvé. Hezky popsal obrázek, co dělá kluk ráno, také mi řekl, jak u něj probíhá ráno. Moc 

hezky dokázal zdůvodnit, na kterém obrázku se chová kluk správně, a na kterém špatně. Hodně 

jsme se nasmáli u cvičení na písničku Hlava, ramena, kolena, palce, Davídek si to velmi užíval. 

Uměl roztřídit hračky a jídlo a přiřadit je k danému obrázku.  

 

 



9) Sezení, téma-Rodina 

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Logopedická chvilka (dechová a oromotorická cvičení)  

- Téma: Rodina jede na výlet (Příloha č.48) 

Slovní zásoba  

- pracovní list – Co komu patří? Které věci používá tatínek, maminka…? 

 - dítě by mělo umět přiřadit věci, které patří k mamince, tatínkovi, chlapečkovi,  

  miminku a pejskovi  

- vytleskávání věcí z pracovního listu, určování počtu slabik (Příloha č.49) 

Zrakové vnímání, zraková paměť 

- Kimova hra – na stůl položím dítěti nejprve 3 předměty, které se týkají rodiny –  

  domova a postupně budu počet předmětů navyšovat – dítě bude mít čas si všechny  

  předměty zapamatovat, poté předměty zakryji a úkolem dítěte je vyjmenovat všechny  

  předměty, které jsou schované  

- předměty-dřevěný kolíček, klíče, lžíce, autíčko, malý plyšák, míček, plastový pohárek,.. 

Sluchové vnímání  

– hra na Roboty – dítěti budu říkat členy rodiny a věci týkající se rodiny jako robot,  

   slova rozdělená na části a úkolem dítěte je poznat, o jaké slovo se jedná 

Jemná motorika  

- navlékání neuvařených těstovin na provázek 

Grafomotorika 

 - pracovní list slunce (Příloha č.50) 

Hrubá motorika   

- báseň s pohybem    

Střecha to je klobouk domu, 

(stoj rozkročný + ruce spojené nad hlavou) 

ještě komín patří k tomu, ¨ 

 (stoj + ruce připažené) 

protože dům bez střechy,  



(stoj rozkročný + ruce spojené nad hlavou) 

mohl by dělat neplechy.  

(poskoky snožmo) 

 

Zhodnocení dne: Davídkovi se velmi líbila logopedická chvilka. Dokázal hezky přiřadit věci, 

které patří k mamince, tatínkovi, chlapečkovi, miminku a pejskovi, dokonce mi popsal i dané 

postavy z obrázku. Kimova hra se mu moc líbila a skvěle ji zvládl, uhodl všechny předměty. U 

hry na Roboty se hodně nasmál, ale uhodnul všechny členy a věci, které jsem řekla. 

 

 

10) Sezení, téma-Život u vody 

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Dechová cvičení 

 - přenášení rybiček pomocí brčka do rybníka (Příloha č.51) 

Oromotorická cvičení  

– příběh Vodníkův rybník (Příloha č.52) 

Zrakové vnímání, slovní zásoba 

- pexeso – Naše zvířata u vody – úkolem dítěte je najít vždy stejnou dvojici obrázku 

- pojmenování všech zvířat, tvoření vět (Příloha č.53) 

Sluchové vnímání  

-  s dítětem se budeme bavit o tom, co všechno slyší rybičky ve vodě, protože toho slyší 

   mnohem více, než my a poté si to zkusíme, dítě zavře oči a já budu – mačkat papír,  

   trhat jej, cinkat klíči, přelévat vodu v láhvi a ťukat PET víčky – úkolem dítěte je poznat  

    zvuky 

Jemná motorika  

– namotávání klubíčka 

Grafomotorika  

- pracovní list žába (Příloha č.54) 

 



Hrubá motorika  

– hra Pára, voda, led–dítě chodí po prostoru a učitelka říká slova pára, voda a led, 

   když dítě uslyší slovo voda– chodí po prostoru, led – zpomaluje chůzi do štronza  

   a pára-zrychluje chůzi až do běhu, může i skákat do výšky na místě 

 

Zhodnocení dne: Davídkovi šlo moc hezky pexeso, také uměl ke zvířátkům tvořit věty, Nejvíce 

se mu líbila aktivita ze sluchového vnímání, kdy pozorně poslouchal všechny zvuky, uhodnul 

skoro všechny zvuky. Moc si užil pohybovou hru. 

 

 

11) Sezení, téma-Dopravní prostředky 

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Dechová cvičení  

- foukání autíčka do garáže z kostek 

Oromotorická cvičení  

- stěrače auta – jazyk olizuje horní ret zleva doprava a zpět 

- mlsoun – plazení jazyka v rychlejším tempu 

- hrachový lusk – přibližování a odtahování rtů se zvukovým efektem 

- míčkování 

Sluchové vnímání  

- sluchové pexeso – krabičky s předměty promícháme a rozmístíme je na stůl tak, abychom  

  neviděli barvičku, která je krabičce, tedy barvičkou dolů  

- dítě si vybere jednu krabičku s kterou zatřese, a poté si vybere ještě jednu krabičku a zatřese   

  s ní, pokud budou mít krabičky různý zvuk, tak je vrátí zpět na místo a pokud budou mít  

  stejný zvuk, tak dítě otočí krabičky k sobě – spodní barevnou stranou, abychom se ujistili  

  podle barviček, že se jedná o jeden a ten samý zvuk (Příloha č.55) 

 

Jemná motorika  

– kreslení do písku 

 

 



Zrakové vnímání  

- třídění barevných vršků z PET lahví do krabiček 

Slovní zásoba   

- tvoření nadřazených pojmů a vět k uvedeným obrázkům (Příloha č.56) 

 

Grafomotorika   

-pracovní list letadla (Příloha č.57) 

 

Hrubá motorika  

- hra na Semafory – dítěti budu ukazovat zelenou nebo červenou barvu, když budu držet  

  nad hlavou červenou barvu, tak dítě stojí, a když ukážu zelenou barvu, tak dítě 

  běhá po místnosti. Po celou dobu dítě předvádí rukama volant. 

 

Zhodnocení dne: Sluchové pexeso bylo pro Davídka trochu obtížnější, než jsem si myslela, 

ale i přesto našel dva shodné zvuky. Davídkovi se moc líbilo kreslení do písku. Davídek dokázal 

utvořit nadřazené pojmy a hodně si užíval hru na Semafory. 

 

 

12) Sezení, téma-Výlet do ZOO 

Logopedická říkanka – viz. 1.sezení 

Dechová cvičení 

 - foukání pomocí brčka do chobotu slona (Příloha č.58) 

Oromotorická cvičení  

- příběh Lvíčka Flíčka (Příloha č.59) 

Zrakové vnímání   

- přiřazování zvířecí kůže k obrázkům zvířat, pojmenování všech zvířat, vytleskání zvířat 

  (Příloha č.60) 

Jemná motorika  

- tvorba škrabošky – opice (Příloha č.61) 

- vystřihnutý opičky podle šablony 



- vymalování opičky pomocí voskovek  

Vnímání prostoru  

- list se zvířaty, kdy si dítě procvičí pojmy první, poslední, uprostřed, prostřední, 

  předposlední, hned před a hned za (Příloha č.62) 

Obrázkové čtení  

- společné čtení příběhu, kdy dítě doplní do příběhu slovo ve správném tvaru (Příloha č. 63) 

Základní matematické představy  

– pracovní list V zoologické zahradě, počítání slonů a opiček, určení, zda je více opiček  

   nebo slonů   

- umět dokázat říct, co je na obrázku špatně a proč  

– nalezení schovaného hlemýždě  

– určení, který slon je větší a který je menší, a také která opička je úplně dole (Příloha č. 64) 

Hrubá motorika  

- hra Honzo vstávej! – upravená verze 

- dítě si stoupne na jeden konec místnosti a pí uč. si stoupne na druhý konec 

- pí uč. dává dítě úkoly, např. dva sloní kroky, dítě musí úkol splnit a zároveň drží míč v ruce,  

  pí uč. dává další úkoly s různými zvířaty a také libovolným počtem kroků tak, aby se dítě 

  dostalo před pí. uč., když dítě splní všechny kroky, tak pí uč., udělá z rukou košík a dítě se  

  musí trefit do košíku 

 

Zhodnocení dne: Davídkovi se moc líbilo foukání pomocí brčka do chobotu slona. Skvěle 

zvládl přiřazování zvířecí kůže k danému zvířeti. Škrabošku hezky podle čáry vystřihnul a 

důsledně si ji vybarvoval. Při společném čtení dával pozor a hezky doplňoval slova do textu. 

Velmi se mu líbila hra Honzo vstávej! Při plnění úkolů z pracovního listu v Zoologické zahradě 

uměl říct, co je na obrázku špatně a svoji volbu hezky zdůvodnil. 
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