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 Celkový rozvoj osobnosti dítěte by se měl zaměřovat 

na všechny složky, dovednosti a schopnosti a nejen na 

rozvoj artikulace. Pokud u dítěte vázne řeč a nebo jen 

artikulace, je pravděpodobné, že nebude dostatečně 

rozvinuta jedna ze složek, dovedností či schopností 

dítěte jako např.: 

 motorika (hrubá, jemná), oromotorika, grafomotorika, 

 zrakové vnímání a paměť, 

 sluchové vnímání a paměť, 

 vnímání prostoru, vnímání času, 

 základní matematické představy, 

 řeč (myšlení), 

 sociální dovednosti, 

 sebeobsluha (samostatnost), 

 hra. 



Někdy se stává, že nedostatky příliš 

zviditelňujeme a stavíme oslabenou stránku 

do popředí. Naopak mnoho dovedností, které 

si dítě osvojilo, zůstává nepovšimnuto. Je 

třeba dítě, co nejvíce chválit a povzbuzovat i 

za minimální pokrok, snahu. 

 





Rozvoj hrubé motoriky – důležitá je podpora 

základních tělesných aktivit: chůze, běh, 

skákání, seskakování, lezení, přelézání, 

podlézání, kutálení míčem, chytání, házení, 

udržování rovnováhy, chůze po schodech, 

jízda na tříkolce, rytmická cvičení. 

 



 Rozvoj jemné motoriky – využívat každodenních 

aktivit, sebeobsluha (čištění zubů, česání, 

oblékání, obouvání), manipulační hry, tvořivé a 

rukodělné činnosti. Skládání stavebnic, kostek, 

puzzlí, mozaiky, zasouvání kolíčků, navlékání 

větších korálků, provlékání šňůrek, vytrhávání z 

papíru, lepení, mačkání papíru, obtiskování 

modelování, šroubování... Společenské hry – 

pexeso, domino, loto. Malování nejprve 

prstovými barvami (od 3. let by se měly 

objevovat v dětské kresbě „hlavonožci“). 

Jednoduché stříhání. Rozvoj hmatu – dotýkání 

různých materiálů. 

 





Rozvoj oromotoriky 

 







 Přiřazení stejných barev k sobě (základních – žlutá, červená, 

modrá, zelená, hnědá, černá; bez odstínů). Ukázání 

požadované barvy. Samostatné pojmenování základní barvy by 

mělo dítě zvládnout od 4 let.  

 Odlišení figury a pozadí (odlišení objektu od pozadí) – 

prohlížení obrázkových knih, vyhledávání a pojmenování 

předmětů.  

 Zraková diferenciace (rozlišování) – vyhledávání 2 stejných 

obrázků, 2 stejných kostek u stavebnice, 2 stejných korálků..., 

vkládání tvarů do otvorů, pexeso, loto.  

 Zraková analýza a syntéza (uvědomování si částí a celku 

viděných objektů) – nejprve skládání obrázku ze 2 částí na 

předlohu, později bez předlohy a poté obrázek na více částí, 

puzzle.  

 Zraková paměť se rozvíjí při každodenní činnosti – povídání o 

prožitém dni, o výletě, co vidělo na obrázku, zapamatování si 

2-3 obrázků, předmětů; který obrázek/předmět chybí, pexeso. 

 



 Velmi důležité pro vnímání prostoru, určení směru, 

odhad vzdálenosti, je pohyb. Od 3 let se upevňují 

pojmy nahoře x dole, nízko x vysoko, níže x výše, na, 

do, v. Vhodné činnosti jsou: vycházky, výlety, 

povídání o tom kudy jsme šli; práce se stavebnicemi, 

kostkami a jejich stavba dle předlohy; orientace na 

vlastním těle; vyhledávání objektů v místnosti, v 

přírodě, na obrázku. 



 Důležité je dodržovat každodenní algoritmy – dítě ráno 

vstane, oblékne se, nasnídá, vyčistí zuby... to napomáhá si 

vytvářet představu o plynutí času, struktuře dne. 

Doplňovat činnosti pojmenování částí dne, týdne, ročního 

období (zatím po dítěti nechceme aktivní pojmenování); 

povídání nad obrázkovými knihami, přiřazování obrázků k 

částem dne, týdne, roč. období. 

 



 Dítě od 3 let by mělo mluvit alespoň v 
jednoduchých větách, pokud ne, je nutno vyhledat 
klinického logopeda, foniatra (popř. ORL lékaře), 
neurologa a klinického psychologa! 

 Dítě upřednostňuje verbální formu komunikace, 
začíná používat většinu slovních druhů, časuje a 
skloňuje, ale je běžné, že se v tomto období ještě 
objevují dysgramatismy. Objevuje se 2. věk otázek 
„Proč?“, „Kdy?“ - dítě obohacuje svůj pasivní slovník, 
hledá souvislosti; důležité je trpělivě odpovídat 
jednoduše a v krátkých větách. Dospělý musí být 
správným řečovým vzorem. Je správné si s dítětem co 
nejvíce povídat o každodenních činnostech, příbězích 
(nejlépe doplněné o obrázky), vyprávět pohádky, 
říkanky. 

 



 Rozvíjíme především povídáním, vyprávěním 

pohádek, zpíváním, rytmizováním, říkadla a 

básničky (nejlépe doplněné o pohyb), ale i 

posloucháním a poznávání zvuků okolí 

(doma, venku), zvuků zvířat, určování směru 

zvuku. Je nutné vytvářet vhodné prostředí, 

které není přesyceno zvukovými podněty 

(puštěná televize, rádio). Je vhodné 

pravidelné předčítání pohádek před spaním, 

naslouchání ticha, poznávání písní dle 

melodie, vytleskávání slov na slabiky (bez 

určení počtu slabik). 

 



 V tomto období dochází k upevňování pojmů: 

malý x velký, málo x hodně, všechno; poté 

krátký x dlouhý, úzký x široký, nízký x 

vysoký, prázdný x plný, lehký x těžký, 

stejně, menší x větší, kratší x větší, nižší x 

vyšší - stále opakujeme při každodenních 

činnostech, nad obrázky, při třídění 

předmětů dle místa, barvy, tvaru, velikosti, 

druhu... S číselnou řadou začínáme pomocí 

říkanek. Dítě pozná kruh (kolo) a postupně si 

upevňuje čtverec. 

 





 Rozvoj motoriky podporujeme obdobně jako u 
mladších dětí, ale s využíváním menších dílků u 
stavebnic, menších korálků; dále to mohou být 
společenské hry – Člověče nezlob se; 
modelování z plastelíny, hlíny, těsta; malování, 
obtiskování, každodenní činnosti a pomoc 
v domácnosti; oblékání panenek a plyšáků; 
cvičení s prsty – „hra na klavír“, „psaní na 
klávesnici“, „solení polévky“, otevírání zavřené 
dlaně postupně po jednom prstu. 

 V tomto období je velmi důležitá kresba a 
navozování správného špetkového úchopu. 

 



 Od věku 4 let by dítě mělo pojmenovat základní barvy. 

Schopnost rozlišovat figuru a pozadí se zpřesňuje – opět je 

vhodné prohlížení obrázkových knih, vyhledávání objektů 

podle vzoru, vyhledávání částečně ukrytých objektů 

v obrázcích, plnění pracovních listů. 

 Zraková diferenciace se také zlepšuje, dítě vnímá více 

detailů, rozlišuje méně zřetelné prvky. Vhodné jsou 

mozaiky, vyhledávání stejných dvojic – pexeso, loto; 

vyhledávání rozdílů mezi obrázky/předměty. 

 Zrakovou analýzu a syntézu je vhodné podpořit 

např.:skládáním stavebnic, kostek dle předlohy, skládanky, 

puzzle – dítě do 5 let je spíše zaměřeno na celek než na 

detail. 

 Zrakovou paměť rozvíjíme opět povídáním o tom, co dítě 

vidělo, dále hrou pexeso, vybavování si předmětů, navlékání 

korálek/skládání stavebnic dle vzoru. 



 Pro vnímání prostoru je opět důležitý pohyb, hry 
se stavebnicemi a pojmenovávání prostorových 
vztahů - dítě aktivně zvládá pojmy: nahoře x 
dole, nízko x vysoko, níže x výše, vpředu, vzadu, 
první, poslední a předložkové vazby na, do, v, 
před, za, nad, pod, vedle, mezi; začínají se 
budovat pojmy uprostřed, prostřední, 
předposlední, vpravo, vlevo. Dále jsou důležité 
výlety, vycházky, cesty autem, vlakem (kudy 
jsme šli/jeli, co jsme viděli); práce se 
stavebnicemi, kostkami, mozaikami; rukodělné 
činnosti – skládání z papíru, nalepování útržků 
z papíru; oblékání, sebeobsluha; pomoc 
v domácnosti; bludiště; pojmenovávání umístění 
objektů na obrázcích; hra na obchod, hra 
s kuličkou schovanou za zády. 

 



 Stále je důležité dodržovat každodenní 

algoritmy, připojovat pojmenování částí dne, 

dnů v týdnu i roč. období, povídání o tom, co 

se stalo dříve, co později. Vhodné je 

vyhledávání činností na obrázcích obvyklých 

pro ráno, poledne, večer, dopoledne, 

odpoledne; pozorování přírody – zvířat, 

rostlin (na jaro jsou pupeny, poté listy…); 

řazení obrázků dle časové posloupnosti; při 

sebeobsluze vyjmenovávat postup. 



Dítě by mělo v tomto období mluvit 

v rozvinutých větách a v souvětích, skloňovat 

a časovat slovesa a dysgramatismy by se již 

neměli objevovat; mělo by používat všechny 

slovní druhy, tvořit nadřazené a podřazené 

pojmy (kategorizace) a protiklady; dále by se 

měla zpřesňovat výslovnost. Vhodné využívat 

hry se slovy: tvorba nadřazených a 

podřazených pojmů, protikladů, zdrobnělin 

(bota x botička), reprodukce pohádek, 

básničky, říkanky, rozpočitadla, oromotorická 

cvičení. 



 Pro správný rozvoj sluchového vnímání je 
nejdůležitější, co nejčastěji si povídat s dospělými, 
vést k naslouchání pohádek a příběhů, učení se 
básniček, písniček; lokalizace zvuku; hledání 
schované ozvučené věci např. budíku; poznávání 
hudebních nástrojů; poznávání počtu zvuků; 
určování počtů slov ve větě; rozpočitadla; 
rozkládání slov na slabiky; vymýšlení slov podle 
počáteční slabiky (myslím si zvíře, které začíná na 
KO, má 4 nohy...); hledání a vymýšlení rýmů; 
rozlišování slov lišící se hláskou, samohláskou 
(nejprve podpořeno obrázky – KOSA X KOZA); 
určování délky zvuku; určování; zda 2 krátké 
rytmické sestavy jsou stejné, jiné; zvukové pexeso. 
Opět je velmi důležité prostředí, které není 
přesycené zvuky. 



 Dítě má upevněny pojmy: nahoře x dole, nízko x 
vysoko, níže x výše, vpředu, vzadu, první, 
poslední a předložkové vazby na, do, v, před, za, 
nad, pod, vedle, mezi; začínají se budovat 
pojmy uprostřed, prostřední, předposlední, 
vpravo, vlevo. Třídění prvků se zlepšuje - 
kategorizace hračky, dopravní prostředky, 
pečivo, ovoce, zelenina, nádobí, nábytek, 
hudební nástroje, oblečení, sportovní potřeby, 
zvířata, stromy, květiny. Dítě zvládá řadit 3 prvky 
podle velikosti - pojmy malý, střední, velký, 
nejmenší, největší. Množství upevňujeme v 
oboru do pěti - vždy na reálných předmětech. 
Dítě ovládá geometrické tvary kruh, čtverec a 
začíná si osvojovat trojúhelník. 





  Využíváme činností jako jsou společenské 
hry - karty, mikádo, domino, kvarteto; házení 
na cíl míčky/kroužky; rukodělné činnosti - 
přišívání velkých knoflíků, prošívání látky 
jehlou s tupým koncem, výroba řetězu, 
tvarování měkkého drátu, motání klubíček z 
vlny; uzly na šňůrkách; cvičení pro prsty - 
spojování palce s postupně se všemi prsty.  

Od 5. roku je vhodné zařazovat pravidelně 
grafomotorická cvičení a dbát na správný 
špetkový úchop, na přiměřený tlak na psací 
potřebu a na správné sedění. Při kresbě 
postavy přibývají detaily. 



 Dítě ovládá základní barvy a začíná si osvojovat i 

odstíny světle-, tmavě-. Zrakové vnímání se 

zpřesňuje, zvládá vyhledat a obtáhnout obrázek 

překrytý sítí, grafickým vzorem; vyhledává 

rozdíly mezi obrázky; vyhledává obrázek a jeho 

stín; plní pracovní listy. Zraková analýza a 

syntéza dozrává, dítě je více zaměřeno na 

detaily než na celek; skládaní mozaiky dle 

předlohy, puzzle, dokreslování obrázků, 

překreslování obrazců zakresleného v síti. V 

tomto období je významná správná fixace očních 

pohybů - knihou listujeme od předu do zadu, 

obrázky sledujeme zleva doprava, shora dolů. 



 Je nutné dítěti vše pojmenovávat, popisovat, 
upozorňovat na objekty. Dítě začíná lépe ovládat 
pojmy vpravo, vlevo a zvládá i 2 instrukce 
dohromady např. vpravo nahoře. Vhodné 
činnosti: doma, venku – říkat věci, které jsou 
vpravo, vlevo, uprostřed; ukaž pravou ruku...; 
polož hračku vlevo od panenky...; povídání nad 
obrázky; hledání hračky podle instrukcí - ještě 
rovně a pak doleva...; hra na obchod - kdo je ve 
frontě první, kdo čtvrtý?...; bludiště; skládání z 
papíru, vyšívání, provlékání šňůrek, stavebnice, 
mozaiky; kresebný diktát - vpravo od domečku 
nakresli strom, nad strom nakresli ptáčka; hry s 
kostkou. 



 Stále je významné dodržovat každodenní 
algoritmy, pojmenování členění času (pro den, 
týden, rok).  

 Dítě by se mělo orientovat ve dnech v týdnu, 
zvládá pojmy včera, dnes, zítra a upevňuje si 
pojmy nejprve, před tím, nyní, potom; 
vyjmenuje typické činnosti pro roční období; 
pojmenuje činnosti obvyklé pro ráno, dopoledne, 
poledne, odpoledne, večer, pro části dne; řadí 
obrázky dle časové posloupnosti, vhodné je 
zapojit dítě do plánování a přípravy činností; při 
sebeobsluze dítě vyjmenovává postup 
jednotlivých kroků; necháme dítě pomáhat při 
domácích pracích. 



 U dítěte mezi 5 - 6 rokem by měla být řeč 
vybudovaná ve všech rovinách (foneticko-fonologická, 
lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a 
pragmatická), používá všechny slovní druhy, mluví 
gramaticky správně, slovní zásoba je dostatečně 
bohatá nato, aby bylo schopno srozumitelně, souvisle 
a smysluplně popsat co vnímá, prožívá a co si myslí.  

 Výslovnost (artikulace) by měla být v pořádku. 
Přetrvávající vadná výslovnost a nedostatečně 
rozvinuté sluchové vnímání ve školním věku může 
způsobovat problémy ve škole.  

 Dítě aktivně navazuje verbální kontakt, mělo by 
dodržovat základní pravidla konverzace. Dítě řekne 
své jméno, příjmení, jména sourozenců, kamarádů, 
rodičů, kolik má let, adresu. 



 Vhodné činnosti zaměřené na rozvoj řeči:  
 hry se slovy - tvorba antonym (protikladů, den x noc, 

nejprve podle obrázků), synonym (krásný = pěkný), 
homonym (koruna stromu, královská koruna);  

 co k sobě patří (váza a kytky);  

 vyjmenovávání charakteristických vlastností (bonbon - 
sladký); 

 vysvětlení významu slova;  

 přirovnání (moudrý jako sova);  

 vysvětlení přirovnání (co znamená - oči jako 
pomněnky); 

 rozpoznání a vysvětlení, co je na obrázku nesprávně;  

 posouzení pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení; 

 řešení situací (co by jsi udělal, když...);  

 popis určité profese;  

 



 Vhodné činnosti zaměřené na rozvoj řeči:  

 řazení obrázků dle čas. posloupnosti;  

 hádanky, hádání předmětu/zvířete...;  

 předčítání příběhů/pohádek s následným 
převyprávěním děje,  

 vysvětlování neznámých pojmů dítěti;  

 tvorba vět z předem daných slov; 

 doplňování vět;  

 doplňování slov ve správném tvaru - obrázkové čtení; 

 poznávání nesprávně utvořené věty;  

 kategorizace;  

 tvorba vět podle obrázků. 

Pro dítě je nejdůležitější, aby si na něj rodiče 
udělali čas a v klidném prostředí si s ním 
povídali. 



Dítě by mělo zvládat říct básničky, 
rozpočitadla, písničky, mělo by zvládnout 
naslouchat čtenému textu a následně i 
reprodukovat slyšené, lokalizovat zvuk.  

Dítě by mělo cvičit diferenciaci hlásek 
znělých x neznělých (teniska x Deniska), 
sykavek (kos x koš), měkkých x tvrdých 
souhlásek (dýky x díky), krátkých x dlouhých 
samohlásek (milá x Míla); poznávání hlasů 
kamarádů; poznávání zvuků (je v krabičce 
rýže, kamínky...?); poznávání zvuků 
hudebních nástrojů; poznávání počtu zvuků 
hudebních nástrojů; hra na tichou poštu. 



 Na cvičení sluchové analýzy a syntézy je 
vhodné - určování počtu slov ve větě, počtu 
slabik ve slově, určení první slabiky, po čase 
určení první hlásky; poslední slabiky, poslední 
hlásky; vytváření rýmů (dům, kůl, ..., začínat s 
obrázky); hledání slov s daným počtem slabik; 
které slovo je delší (pes x pejsek); vymýšlení slov 
na danou hlásku; skládání a rozkládání krátkých 
slov (P-E-S). 

 Rozlišení zvukové figury a pozadí - dítě reaguje 
na určité slovo, zvuk při čtení příběhu (dá 
kuličku do kelímku, tleskne...); hra všechno lítá, 
co má peří. 



 Pro zlepšování sluchové paměti je vhodné učení se 
básniček, písniček; hra "půjdu do obchodu a koupím 
chleba" další zopakuje a přidá další věc; rozvíjení 
holé věty - každé dítě přidá jedno slovo; vyhledávání 
a ukázání obrázků daných slov, které slyšelo + nutno 
dodržet jejich pořadí; opakování řady slov, vět; 
předávání více informací; zadávání více instrukcí 
(nejprve ukaž na okno pak na zem).  

 Rozvoj vnímání a reprodukce rytmu - rytmická 

cvičení, využívat hudební nástroje, zpívání; určování 

stejných x jiných rytmických sestav; zaznamenání 

rytmické sestavy - krátký tón tečka x dlouhý čárka, 

může kreslit nebo skládat např. z lega, lze aplikovat i 

na slova MÁMA _. 



Na rozvíjení matematických představ mají 

vliv motorické a grafomotorické dovednosti, 

zraková diferenciace, zraková analýza a 

syntéza, prostorová orientace, orientace v 

čase. 

Úroveň motorických dovedností ovlivňuje 

manipulace s předměty, získávání zkušeností 

s množstvím, odhadem velikosti, vzdálenosti. 

Grafomotorické dovednosti ovlivní písemný 

projev, zápisy v matematice, rýsování. 



 Důležité je pochopení a aktivní užívání pojmů: 
některé, alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, 
více, jeden méně, o jeden více, dohromady 
(manipulujeme s konkrétními předměty). 

 Zařazujeme kategorizace: hračky, dopraví prostředky, 
pečivo, nápoje, ovoce, zelenina, nádobí, nábytek, 
hudební nástroje, oblečení, sportovní potřeby, 
zvířata, stromy, květiny, řemesla, nálady, 
geometrické tvary, třídění slov podle počtu slabik; 
vhodné zařadit hry - „co do skupin nepatří a proč“. 

 Dítě by mělo zvládnout seřadit již 5 prvků podle 
velikosti, napočítat do 6 vzestupně i sestupně, 
porozumět pojmu číslo a ne jen mechanicky 
odříkávat číselnou řadu, z geometrických tvarů pozná 
kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník.  















 Milí rodiče, přečtěte si, prosím, následující rady a 

doporučení: 

1. Je důležité cvičit denně!!! Trénujeme po chvilkách, ale 

několikrát denně!!!, protože: 

- dítě se na krátká cvičení lépe soustředí 

- logopedické chvilky se snadněji stanou každodenní součástí 

- naučené dovednosti se snadněji zapojí do běžné komunikace 

- trénovat můžete např.: po snídani, když se oblékáme, 

jedeme autem, jdeme do/ze školky, na procházce, po 

večerníčku… 

2. děti motivujeme, co nejvíce chválíme (i za snahu) 

3. snažíme se trénovat před zrcadlem (dítě má zrakovou 

kontrolu) 

4. vyhýbejte se komentářům jako: „Ty se to snad nenaučíš.“ 

„Mluvíš, jak malé dítě“… 



Uvědomte si!!! 

Práce logopeda, rodiny i dalších odborníků je 
dlouhodobá a vyžaduje trpělivost. S dítětem 
nenacvičujeme pouze výslovnost vadné 
hlásky, ale také celkové komunikační 
dovednosti, správné dýchání,  hrubou a 
jemnou motoriku, oromotoriku, 
grafomotoriku, sluchové vnímání, 
fonematický sluch, zrakové vnímání, 
paměť atd. 

  

Doporučuji si s dětmi co nejvíce povídat, 
zpívat, říkat si básničky, říkanky doplněné 
pohybem, rytmikou atd. 
 



Rozvoj jemné motoriky - plastelína, 

navlékání, lego, třídění malých věcí... 

Rozvoj zrakového vnímání - puzzle, 

přiřazování obrázků, pexeso, rozdíly... 

Rozvoj sluchového vnímání - zvukové 

pexeso, říkanky, písničky, vytleskávání slov 

na slabiky, poznávání zvuků okolí 

Grafomotorická cvičení, kreslení, 

vybarvování. 

Oromotorická cvičení – cvičení s pusou. 



 vedeme děti k samostatnému oblékání a 

vysvlékání + skládání oblečení 

 správné držení lžíce, vidličky i nože 

 vedeme k samostatnému používání WC         

(i utírání zadečku) 

 dbáme na správné sezení u stolu i správný 

úchop psací potřeby 

 







































 Ulozto.cz 

 Logopedická cvičení – Ivana Novotná 

 Logopedické písničky – Jana Havlíčková, Ilona Eichlerová 

 Logopedické pohádky – Jana Havlíčková, Ilona Eichlerová 

 Logopedické vymalovánky – Jana Havlíčková, Ilona Eichlerová 

 Mluv se mnou – Kateřina Slezáková 

 Na návštěvě u malíře – Jiřina Bednářová 

 O veliké řepě – Irena Šáchová 

 Šimonovy pracovní listy 

 Diagnostika dítěte předškolního věku 

 Co si tužky povídali - Jiřina Bednářová 

 Jak pes Logopes učil děti mluvit – Ivana Novotná 

 Jedním tahem – Jiřina Bednářová 

 Logopedická prevence – Dana Kutálková 

 Povím ti mami – dějové obrázky 

 Školní zralost – Jiřina Bednářová 

 Zrakové vnímání 1, 2 – Jiřina Bednářová 

 Sluchové vnímání – Jiřina Bednářová 

 Předčíselné představy – Jiřina Bednářová 

 



 Pinterest 

 Kafomet 

Hádanky Dráčka Fráčka 

 











 https://www.logopedonline.cz/ 

 https://www.logopediesusmevem.cz/ 

 http://www.sylvafrancova.com/ - sekce pohádky 

 https://www.snamitozvladnes.cz/ 

 https://www.uceni-v-pohode.cz/ 

 https://uciteleucitelum.cz/ 

 http://www.zs-rozdalovice.cz/ms/sbornikLOGO.pdf 

 https://www.infracz.cz/data_13/soubory/163.pdf 

 https://www.kidtown.cz/user/documents/upload/ki

dtown-logopedicke-listy.pdf 

 

 



 Zdroje: 

Diagnostika dítěte předškolního věku. Co by dítě 

mělo umět ve věku od 3 do 6 let – Jiřina 

Bednářová 


