Pracovní list – korekce hlásky B
Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou
s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé slovo vytleskej a řekni, kolikrát
jsi tleskl?
(slovní zásoba: beruška, velbloud, žába, ryba, bota, balón, buben, mobil, kabát, bunda, autobus, chleba,
bonbon, banán)

B

Procvičujme: slovní zásobu, grafomotoriku, matematické dovednosti, sluchové vnímání, artikulaci hlásky B
Cílová věková skupina: 5 – 7 let
autor© Mgr. Jana Brunnerová, www.logopediejihlava.cz
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Pracovní list – korekce hlásky P
Pojmenuj všechny předměty na obrázcích. Ty, které začínají písmenkem P, spoj modrou pastelkou
s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku žlutých věcí, každé slovo vytleskej a řekni,
kolikrát jsi tleskl? Urči, které zvíře na obrázku začíná na písmenko P.
(slovní zásoba: paprika, šípky, pomeranč, pes, slepice, opice, prsten, plavky, ponožky, čepice, prší, postel,
pozoun)

P

Procvičujme: slovní zásobu, grafomotoriku, matematické dovednosti, sluchové vnímání, artikulaci hlásky P
Cílová věková skupina: 5 – 7 let
autor© Mgr. Jana Brunnerová, www.logopediejihlava.cz
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Pracovní list – korekce hlásky M
Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem M, spoj zelenou pastelkou
s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik věcí na obrázku je k jídlu, každé slovo vytleskej a řekni,
kolikrát jsi tleskl. Urči, které zvíře na obrázku začíná na písmenko M?
(slovní zásoba: myš, medvěd, medúza, zmije, zámek, dům, mrkev, med, máslo, mléko, meloun, salám,
zmrzlina)

M

Procvičujme: slovní zásobu, grafomotoriku, matematické dovednosti, sluchové vnímání, artikulaci hlásky M
Cílová věková skupina: 5 – 7 let
autor© Mgr. Jana Brunnerová, www.logopediejihlava.cz
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Pracovní list – práce s obrázkem a nůžkami
Prohlédni si obrázky, pojmenuj je. Ustřihni pravý pruh, rozstříhej jednotlivé trojúhelníky a doplň je do
obrázku tak, aby byl strom úplný a obě strany se k sobě hodily.
Které části lidského těla na obrázku najdeš? Jmenuj všechny věci, které si na ně můžeš obléci. Které další
části těla znáš?
(slovní zásoba: noha, zuby, kytka, ruka či prsty, bota, zubní kartáček, prsten, váza)

Procvičujme: slovní zásobu, jemnou motoriku (práce s nůžkami, manipulace s předměty), logické uvažování,
orientace na tělesném schématu, správná artikulace
Cílová věková skupina: 5 – 7 let
autor© Mgr. Jana Brunnerová, www.logopediejihlava.cz
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Pracovní listy – práce s obrázkem
Prohlédni si a pojmenuj všechny předměty na pracovním listě a urči, kterým písmenkem začínají. Ustřihni
pravý pruh a vystřihni jednotlivé půlkruhy. Najdi a přiřaď předměty, které se stejně jmenují, ale jinak
vypadají (homonyma). Znáš nějaká další homonyma?
Které obrázky na pracovním listě můžeš najít i v přírodě (např. v trávě)?
zdrobněliny a názvy správně vytleskej. Víš, kolikrát jsi na každé slovo tleskl?

Urči, jejich počet, utvoř

(slovní zásoba: motýl, motýlek, zámek, zámeček, ptačí péro, plnící pero, houba, mycí houba)

Procvičujme: slovní zásobu, jemnou motoriku (práce s nůžkami, manipulace s předměty), logické uvažování,
sluchové vnímání, tvorba slov, správná artikulace hlásek
Cílová věková skupina: 5 – 7 let
autor© Mgr. Jana Brunnerová, www.logopediejihlava.cz
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Pracovní listy – rozlišování tvarů
Pozorně si prohlédni obrázek. Poznáš, o jaké obrázky jde? Z jakých tvarů se obrázky skládají. Urči všechny
barvy, které jsou na pracovním listě.
Spočítej kolik je na obrázku koulí, kolik trojúhelníků a kolik čtverečků. Dokážeš z jednotlivých tvarů sestavit
sám jiné obrázky (sněhuláka, hvězdici,přesýpací hodiny, atd.)?
(slovní zásoba: sluníčko – koule, trojúhelníky; housenka – kolečka; domeček – čtverečky, trojúhelník)

Procvičujme: slovní zásobu, matematické dovednosti, tvary, barvy, logické uvažování,
sluchové vnímání, tvorba slov, správná artikulace hlásek
Cílová věková skupina: 5 – 7 let
autor© Mgr. Jana Brunnerová, www.logopediejihlava.cz
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Legenda k – pracovní listy-rozlišování tvarů
Jednotlivé tvary si vykopíruj na tvrdý papír a vystříhej. Postav si z nich další obrázky, viz. rady - pracovní list
na straně 6. Použij pastelky k vybarvení.

Procvičujme: jemnou motoriku (stříhání), tvary, logické uvažování,
Cílová věková skupina: 5 – 7 llet
autor© Mgr. Jana Brunnerová, www.logopediejihlava.cz
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