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Kazuistika dítěte 
 

Osobní údaje: Chlapec jménem Kubík, narozený 1/2018. Navštěvuje běžnou třídu v MŠ, kde dochází 1x 

týdně logopedka. Při našem začátku kazuistiky mělo dítě 4roky a 4měsíce. 
 
 
 

Osobní anamnéza: Těhotenství probíhalo v pořádku, porod klasický záhlavím. Sedět začal chlapec 

v 8měsíci, chůze v 1 roce. Co se týká operací a úrazů žádné neměl, prodělal běžné dětské nemoci. 
 
 
 
 

Rodinná anamnéza: Matka (1988) – 34let; Vysoká škola, povolání učitelka v MŠ 

                                           Otec (1988) – 34let; Střední škola, povolání kontrolní technik STK. 
                                          Sourozenci žádní 
                                         Rodina bez problémů. 
 
 
 
 

Školní anamnéza: Hrubá i jemná motorika odpovídá věku dítěte. Chlapec má souhlasnou 

pravostranou lateralitu. Co se týká vývoje řeči, myšlení a pozornosti je na dobré úrovni řekla bych, že 
srovnatelné se staršími dětmi. Chlapec nastoupil v září poprvé do MŠ, ze začátku byl  spíše zamlklý a 
plačtivý, ale velmi rychle se aklimatizoval cca během měsíce a nyní do školky dochází velmi rád. 
V kolektivu je oblíbený, vyhledává kamarády a občas je v roli vůdce. K dětem je slušný a nemá žádné 
známky agrese. K silným stránkám dítěte patří  zvládání úkolů, které odpovídají věku pro starší děti a 
velmi dobrá paměť.  
 
 
 

 
Problémy před vstupem do programu:Co se týká rozvoje řeči u dítěte odpovídá věku. Na dané 

otázky odpoví plynule a  volí i složitější věty. Špatně vyslovuje: L ,R,Ř; sykavky (Š,Ž,Č,) a měkčení (ď,ť,ň). 
Nedá se s jistotou říct, že všechna slova , které obsahují vadné hlásky, sykavky a měkčení vyslovuje 
špatně, ale je to tak z 50%. Po vizuomotorické stránce vede čáry spíše slabší, ale plynulé. S lehkými 
obtížemi  zvládá obtáhnout tvar. Co se týká jemné motoriky na začátku školního roku takřka chlapec 
nekreslil a neuměl držet tužku. Nyní má správný špetkový úchop a naopak každý den namaluje 
minimálně jeden obrázek, který je propracovaný i v detailech. V hrubé motorice je Kubík šikovný. Střídá 
pravou/ levou nohu, je jistý v pohybech, ve skocích, lezení…Nevidím žádný problém.  
 
 
 

Průběh spolupráce: 
 
Diagnostické cvičení č. 1 



 Do naší MŠ dochází paní logopedka Mgr. Věra Křižková. Po domluvě s ní jsem diagnostiku dítěte 
provedla pod jejím dohledem. Nejprve paní logopedka a následně jsem si sama zkusila jak taková 
diagnostika neboli depistáž probíhá. Orientační vyšetření jsme dělali podle knihy: Logopedie v praxi ( 
Josef Štěpán, Petr Petráš) – příloha č. 1. U Kubíka bylo zjištěno, že potřebuje procvičit: L,R,Ř, dále pak 
sykavky (Š,Ž,Č) a měkčení (ď,ť,ň). 
Poté jsem měla nachystaný grafomotorický list ( zdroj Pinterest) – příloha č. 2 , kde chlapec procvičoval 
rovné, lomené… čáry – grafomotorické cvičení. 
Pro mě bylo velkým přínosem sledovat paní logopedku jak pracuje s dítětem, kde klade důraz v daném 
slově a následně si to pod jejím vedením sama zkusit. Grafomotorické cvičení chlapec zvládl dobře. 
 

Dechové cvičení č. 2 

Na začátku našeho cvičení jsme se zaměřili na dýchání. Dýchání nosem (hluboký nádech) a výdech ústy. 
Motivací byly živé květiny (pampeliška, tulipán…) a následně jsme si procvičili i barvy (jakou barvu má 
tulipán…). Dále jsem měla připravený kelímek s vodou a brčko = foukání brčkem do vody a dělání 
bublinek. Poté jsme si dali peříčko na dlaň a foukali nejprve jemně, pak silněji a pozorovali komu z nás 
doletí dál. Obměnou bylo foukáním udržet peříčko co nejdéle ve vzduchu. Následně si vybral Kubík 3 
barevné kelímky „branky“, které jsme položili na stůl k tomu si vybral 3stejné plyšové kuličky a foukáním 
se snažil dostat kuličku do své branky. Na závěr našeho cvičení si chlapec nakreslil květinu a včelku 
příloha č. 3. Pomocí brčka přenášel včelku na květ, na list, nahoru, dolů, vpravo, vlevo… Dnešní cvičení 
hodnotím pozitivně. Všechny činnosti dělal s chutí a chtěl je znova opakovat. Výrobu kytičky jsem zvolila, 
aby si odpočinul od cíleného dýchání. 
 

Oromotorické cvičení č. 3 

Dnes jsme začali pohádkou o Jazýčkovi zdroj Pinterest příloha č. 4 , kde jsme procvičovali jazýček. Poté 
jsem měla připravenou logopedickou chvilku „Jaro“ od Heleny Kolbábkové příloha č. 5. Zdálo se, že byl 
chlapec vtáhnutý do děje a příběh si chtěl zopakovat ještě jednou. Poté jsme hráli postřehovou hru na 
hlásku R ( www.logopediesusmevem.cz) příloha č. 6. Zahřívací kolo:  Vezmeme si jednu kartu z balíčku a 
druhá je na stole a hledá shodný obrázek, který následně řekne. Poté jsme hráli hru proti sobě kdo má 
rychlejší postřeh a vždy jsme řekli daný obrázek. Na závěr jsem měla připravený graf. list o zvířátku ze 
statku příloha č. 7. Chlapec spolupracoval dobře a zaujatě. 
 

Rytmizační cvičení č. 4 
Na dnešní cvičení jsem si přinesla hudební nástroje a to bubínky a dřívka. Nejprve jsem dělala rytmizaci 
pomocí rukou a Kubík opakoval. Od těch jednoduchých až po složité vytleskávání i s pohybem (za zády, 
pod pravou/levou nohou…). Poté jsme si vzali oba bubínek, zkoušela jsem ťuknout krátce, poté 2x, 3x.. a 
chlapec po mě opakoval. Pak jsme si role vyměnili a on výmýšlel počet ťuknutí. Pak jsme si vzali dřívka a 
chodili jsme do rytmu. Poté jsem měnila rytmus za kratší a rychlejší jako běh. Doma jsem si připravila 
kartičky s obrázky a počtem teček- které znázornily počet slabik. Vždy si vzal chlapec jednu kartičku řekl 
co na ní je a vytleskal počet slabik. Ke správnému počtu teček připnul kolík příloha č. 8. Dnešní cvičení 
hodnotím jako méně zdařilé, jelikož byl chlapec hodně nachlazený a bylo vidět, že je i dost unavený až 
plačtivý. 
 

Motorické cvičení č. 5 
Dnešní  cvičení jsem zaměřila na pohyb. Přinesla jsem si zalaminované obrázky rukou a nohou. Rozložila 
jsem je po herně (levé končetiny vlevo, pravé vpravo) a zkoušeli jsme projít dráhu po jednotlivých řadách 
a přitom dávat odpovídající končetinu na kartu a nesplést se. Pokud se spletl musel začít znovu 
(www.logopediesusmevem.cz) příloha č. 9. Poté jsme dělali pohyb i se zvuky zvířat- žába skáče a dělá 
kvák, had se plazí a dělá sss, ptáček letí píp, kočičí hřbet mňau, pes poskakuje haf,…. Poté jsem 
přichystala překážkovou dráhu- chůze po lavičce, hod na cíl, přeskakování překážek snožmo, chůze čelem 
vzad. Na závěr jsme si udělali říkanku s pohybem (Pinterest) příloha č. 10. Ze začátku se chlapci pletly 
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strany levá a pravá a moc ho to nebavilo. Jakmile jsme si procvičili strany a uvědomil si pravou ruku, 
kterou píše bylo to pro něj už zajimavější. Co se týká dalších činností tam bylo vše v pořádku a bez 
problému.  
 

Oromotorické cvičení č. 6 
Artikulační cvičení jazyka pohádkou o medvídkovi ( FB: Rozvoj řeči Jana Irovská) příloha č. 11. Dále mám 
připravený pracovní list zaměřený na rýmování příloha č. 12, dítě pojmenovává obrázky a říká zda se 
rýmují či ne. Následně si vybarvuje ty, které tvoří rým. Další činností je vyskládání obrázků z víček od pet 
lahví příloha č. 13. Obměna skládání udělej květ místo červeného žlutý,oranžový…- Cvičení zaměřené na 
jemnou motoriku.  Společenská hra: Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou. Základem hry je 
rozhýbat jazýček a procvičit výslovnost hlásek L a R. Hodnocení dnešního cvičení je spíše dobré. Chlapce 
bavilo rýmování, dokonce se sám pokoušel hledat slova, která by se mohla rýmovat. Co se týká víček a 
obrázků bylo to pro něj snadné, ale logoped. hra ho nebavila- možná by to chtělo hrát více hráčů. 
 

Pozice hlásky L cvičení č. 7 
Cvičení zaměřené k nápravě hlásky L. Nejprve ukazuji obrázky a chlapec říká co na obrázcích je ( všechny 
slova obsahují hlásku L). Dále jsme si opět zahráli postřehovou hru na hlásku L ( 
www.logopediesusmevem.cz)  příloha č. 14. Pojmenovávali jsme co vidíme na obrázku a kdo rychleji 
najde shodnou dvojici . Poté jsme se zaměřili na pozici hlásky L ve slově. Sada obsahuje 36 karet. Nejprve 
si chlapec obrázky pojmenoval a následně jsme pomocí kolíčku na prádlo určovali kde hláska L leží – na 
začátku, uprostřed… Pokud byla hláska na začátku nebo na konci slova neměl s tím chlapec problémy, 
ale obtížněji určoval pozici hlásky ve slově uprostřed. Na závěr jsme si ještě obrázky z kartiček vytleskali a 
určili počet slabik. 
 

Oromotorické cvičení s grafomotorikou č. 8 
V dnešním oromotorickém cvičení pokračujeme hláskou L. Všechny dnešní pracovní listy jsou z knihy: 
Připravujeme se na školu logoped. cvičení pro předškoláky. Nejprve pojmenováváme jednotlivé obrázky a 
následně chlapec hledá dopravní prostředky, které zakroužkuje příloha č. 15. Dále přečtu větu a chlapec ji 
po mě opakuje příloha č. 16. Obrázky si následně vymaluje. Poté ukáži chlapci obrázek a chci po něm 
popsat co vidí na obrázku příloha č. 17. Jakmile Kubíka nenapadaly už žádné slova vždy jsem mu lehce 
napověděla, aby věděl jak dál pokračovat. Na závěr jsme se učili říkanku o Lence a její podkolence a 
podkolenku měl chlapec za úkol dozdobit příloha č. 18. Dnes chlapec velmi hezky spolupracoval a 
vyslovoval hlásku L takřka bez chyby. 
 

Zrakově komunikační cvičení č. 9 
Na dnešní den jsem si nachystala obrázek kde jsou nesmysly příloha č. 19. Nejprve si pozorně celý 
obrázek prohlédneme a následně chlapec říká co je nesmysl. Další činností je vyprávění pohádky pomocí 
obrázku z knihy: Pohádková logopedie příloha č. 20. Nejprve si chlapec obrázky rozstříhal na jednotlivé 
kartičky a vždy si vzal kartičku a začal vyprávět vlastními slovy. Ze začátku jsem mu hodně pomáhala, 
jelikož volil velmi jednoduché věty a já jsem mu dávala doplňující otázky na které jsem kladla důraz,  aby 
odpovídal celou větou. Od půlky pohádky se mu už dařilo skládat věty a rozvíjet je sám. 
 

Komunikační cvičení zaměřené na řeč č. 10 
Oromotorické cvičení navazujeme na včerejší knihu Pohádková logopedie. Nejprve si krátce zopakujeme 
pohádku o Velké řepě a následně chlapec dostane pracovní list příloha č. 21. Nejprve chci, aby 
pojmenoval vše co na pracovním listu vidí a následně správně zakroužkoval. Dále si společně vyprávíme 
nad pracovním listem příloha č. 22 co dělají postavičky na obrázku. Chci po chlapci, aby odpovídal 
v krátkých větách. Posledním pracovním listem tohoto dne je co k sobě patří příloha č. 23. Na začátku si 
obrázky zase pojmenujeme, ptám se i na doplňující věci jako např. jakou má barvu židle… Poté chlapec 
vyhledává obě poloviny obrázku které k sobě patří. 
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Artikulačně dechové cvičení č. 11 
Dnešní cvičení jsme začali  s bublifukem. Trénovali jsme dech – silný, slabý a pozorovali bubliny co se 
s nimi děje. Dále jsem si přinesla kartičky: Procvičme si jazýček příloha č. 24. Procházeli jsme obrázek po 
obrázku a cvičili jazýček. Poté jsem dala kartičky s obrázkem tak, aby nebylo vidět co na kartičce je a 
střídavě jsme vytahovali kartičky a předváděli co je na kartě. Na závěr jsem rozložila šest karet na stůl a 
napodobovala jsem některý z obrázků a chlapec měl za úkol ukázat, který obrázek napodobuji a taktéž 
cvik zopakovat. Na závěr jsme foukali opět bubliny a dávala jsem chlapci pokyny, aby chytil bublinu 
pravou rukou, levou, nohou… Byla to velká legrace a moc jsme si poslední cvičení užili. 
 
 
 

Závěr, metodická doporučení: 
Kurz logopedického asistenta mě dal po stránce teoretické i praktické hodně. Vždy jsem se zajímala o 
tento obor a byla jsem ráda, že jsem mohla absolvovat kurz. Pro práci jsem si zvolila chlapce, který není 
předškolák, ale i přesto je velmi šikovný a srovnatelný s dětmi předškolního věku. Mám ho ve své třídě a 
mám možnost sledovat jeho vývoj od začátku školního roku. Při našem pravidelném setkání u 
oromotorických cvičení bylo vidět jak se chlapec zlepšuje. Cíleně jsem se zaměřila na hlásku L, ale i na 
správnost dýchání, rytmizaci, pohyb, vyprávění... Byly cvičení které dělal velmi rád a z toho byl den kdy 
jsme sotva vše zvládli. Odměnou za každý den byla nálepka a malá sladkost.  Pokud se člověk věnuje 
pravidelně a cíleně na jedno dítě je u něj znát velmi rychle pokrok. Bohužel v běžném dni MŠ kdy je ve 
třídě 25 dětí se těžko hodnotí pokrok jelikož skupina dětí těch průbojnějších se dostane nejvíce ke slovu a 
ti méně průbojní se schovají za skupinu. Budu se snažit od nového školního roku, abychom každé 
odpoledne aspoň chvíli měli nějaké oromotorické cvičení a v ranních činnostech si alespoň jeden den 
v týdnu vyhradím též na logopedické chvilky. 
 
 

Přílohy: 
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Příloha č. 8 
 



 



 
Příloha č. 9 
 



 



 
Příloha č. 10 
  
Včeličková 
Včelka letí, přitom bzučí 
(na místě letíme, bzučíme) 
a asi se nenaučí 
(záporně rukama) 
že píchnout své žihadlo 
(pícháme do sebe) 
špatně by s ní dopadlo 
(tleskáme do-pa-dlo). 
 
Příloha č. 11 
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