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 (pro předškoláky) aneb i Logopedie je ZÁBAVA 

Pro rodiče/zájemce: 

Pro správný řečový vývoj a správnou artikulaci je třeba procvičovat mluvidla a svaly v jejich okolí. V naší 

dětské skupině/V našem logopedickém kroužku se soustředíme nejen na správnou výslovnost, ale také na 

slovní zásobu a komplexní komunikaci dítěte. Vhodný věk dítěte pro logopedická cvičení je přibližně hranice 

3 let, ale samozřejmě je potřeba přihlížet na vývoj a celkovou vyzrálost dítěte. Přijďte se k nám podívat a 

dopřejte svému dítěti logopedii hrou . 

*Pozor: V případě tělesného, zrakového či sluchového postižení, rozštěpové vady nebo kombinovaných vad, je 

vhodné vyhledat odborného logopeda, a to již před třetím rokem života dítěte.  

Metody naší práce: 

 Kartičky na rozvoj motoriky mluvidel – pro děti jsou připravená cvičení s obrázky pro snadné zapamatování – děti 

se pomocí práce s jazykem a rty snaží napodobit autentické zvuky zvířátek či předmětů 

 Aktivní zapojení v podobě hry – speciální pexeso, říkanky, písničky, vytleskávání 

 Rozvoj obratnosti mluvidel – velmi důležitá je práce s jazykem, pohyblivost rtů či patrohltanový závěr, a právě na 

tyto oblasti se u nás zaměřujeme (TIP: jedlý papír kolem pusy) 

 Dechová cvičení – děti se naučí dýchání nosem a dýchání do břicha, pro tato cvičení máme u nás vybrané 

pomůcky 

 Rozvoj fonematického sluchu, sluchového vnímání – sluchová cvičení, zvukové hádanky, rytmizace, reakce na 

zvuk 

Lektorka logopedického kroužku:  

Bc. Adéla Slánská, DiS., 28 let 
Adéla vystudovala střední školu se zaměřením na sociální vychovatelství a právě tam se začala věnovat 

práci s dětmi. I přesto, že šla na vysokou školu s jiným zaměřením, u práce s dětmi po celou dobu studií 

zůstala a sbírala tak cenné zkušenosti, které jsou pro tuto práci nezbytné. O logopedii se zajímá již 

několik let a stále hledá způsoby, jak zábavnou formou předat dítěti potřebné dovednosti a znalosti. 

Absolvovala workshop nabízený MPSV, z něhož získala v rámci projektu Podpora implementace 

dětských skupin i platný certifikát. Nastudovala si několik příruček a studií z oblasti logopedie pro děti 

nejen předškolního věku. V současné době Adéla pracuje v dětské skupině jako vychovatelka, kde každý týden vede 

logopedický kroužek v rámci dopoledního programu.  

Certifikát od MPSV  Logopedie u dětí předškolního věku  

Praxe  
 Více jak rok zkušeností jako pečující osoba v dětské skupině Akademie věd ČR, kde se začala logopedii více 

věnovat a uvádět ji v praxi 

 Účast na táboře s dětmi (tábor zaměřený na každodenní výuku a naučné výlety pro děti) 

 2 roky jako chůva v jesličkách 

 5 let doučování žáků ZŠ 

 9 let péče o děti celkem 

 


