Logopedie
Procvič si jazýček
– pokud máš vytištěné mimoně, které jsme posílaly již dříve, zkus je napodobit
Pokud je nemáš, zkus toto:
Hodiny – vyplázneme jazyk a kroužíme jím okolo úst, jako když obíhají ručičky ciferník
Polibek – pošleme pět vzdušných pusinek, hodně našpulíme rty
Králík – krčíme nos jako králíček
Balonek – nafoukneme tváře a chvíli držíme, poté přeléváme vzduch z jedné tváře do druhé a
nakonec balonek praskneme
Auto – rozechvějeme rty a děláme zvuk jedoucího auta
Kopec – vyplázneme jazyk směrem nahoru a jeho špička olizuje horní ret zleva doprava, jdeme na
kopec a dolů
Ještěrka – vyplázneme jazyk a rychle jím pohybujeme zleva doprava jako ještěrka

Vytleskej slova
- maminka, svátek, dárek, kytička, láska, kopretina
Kolik slabik (tlesknutí) má slovo?
Jaká je první slabika?
Jaká je poslední slabika?

Hádanky
Z bříška ses jí narodil,
mlíčko od ní jen jsi pil.
Kdopak je ta vzácná dáma?
Přece tvoje zlatá ….
(máma)

Vysoký jak strom,
vždycky všechno ví,
umí dávat gól,
je přísný i pohladí.
(tatínek)

Maminka má maminku,
v sobotu k ní pojedu,
opeče mi topinku,
usměje se na dědu.

Spanilá jak růžička,
dala ti půl srdíčka.
Umí něžně pohladit,
v pravou chvíli poradit.

Vlásky bílé jako sníh,
na dvorečku slepičky,
ve tváři má stále smích,
na nosíku brýličky.
(babička)

Jenom jednu každý má,
celý den se usmívá.
Už i měsíc, hvězdičky,
závidí ti hubičky.
(maminka)

Hůlku, klobouk, silné brýle,
neví co je dlouhá chvíle.
Na zahrádce okopává,
v praku ptáčkům drobty dává.
Umí spravit staré hračky,
třeba pannu naší Kačky.
(dědeček)

Na čele vráska,
v srdíčku láska.
Šedivý vlas,
Příjemný hlas.
Vypráví pohádku
Malému děvčátku.
Milá máma mojí mámy
šťastné chvíle, kdy je s námi.
(babička)

Nosí plínky, dudlíky,
v noci občas zavzlyká.
Maminka ho nakrmí,
jediná mu rozumí.
Do kočárku peřinky,
ještě že je malinký.
(miminko)

Mám já jedno mám,
komu já ho dám.
Asi mámě, tatíčkovi,
kousek schovám bratříčkovi.
Tluče, tluče, bije, bije,
jen s ním člověk prostě žije.
(srdíčko)

