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Popis projektu:
Projekt je zaměřený na přirozenou podporu vývoje řeči, zejména na správnou
výslovnost hlásek R, Ř. Pomocí průpravných a dechových cvičení, cestiček,
rýmovaček a malovaného čtení děti procvičují a upevňují tyto hlásky ve
zvucích, ve slovech i ve větách. Zároveň si pěstují přirozený cit pro tvoření
správných tvarů slov.
Věková skupina: 3 – 6 let
Záměr projektu:
- seznámit se správným postavením mluvidel k hláskám R, Ř
- fixovat a automatizovat v běžné řeči
- rozvíjet předčtenářskou gramotnost
- ovládat dech, tempo i intonaci řeči
- vytvářet rýmy a správné tvary slov
Rozvíjené kompetence:
Dítě:
- rozvíjí komunikativní dovednosti
- rozumí slyšenému, slovně reaguje
- zkouší, experimentuje, hledá různé možnosti a varianty
- využívá svých dosavadních zkušeností
- formuluje otázky, hodnotí slovně své výkony
- rozšiřuje slovní zásobu
- poznává a tvoří rýmy, zdrobněliny
- rozvíjí jemnou motoriku
- učí se nejen spontánně ale i vědomě
- prožívá radost ze zvládnutého
- učí se porozumět hádankám, řešit je
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VÝSLOVNOST HLÁSKY R

-

otevři ústa, zuby jsou vzdálené od sebe
špičku jazýčku přibliž k horní dásni
výdechový proud vzduchu rozkmitá špičku jazyka
nastartuj auto – drn, drn, drn

Dechová cvičení:
- nádech nosem – zpěv na nápěv písně Holka modrooká – místo slov použij
hlásku d
Průpravná cvičení:
- rozkmitej jazýček mezi rty
- ťukej jazykem za horní zoubky jako kladívkem

VÝSLOVNOST HLÁSKY Ř

- horní a spodní zoubky přibliž k sobě, lehce skousni
- rty se našpulí do malého kroužku
- jazyk je schovaný za zuby, směřuje nahoru
- pila řeže dříví - DŘŘŘ, DŘŘŘ
Dechová cvičení:
- nadechni se nosem, vydechuj ústy
Průpravná cvičení:
- špul rty a pískej
- stiskni zoubky k sobě, našpul rty a šeptej rrr
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DRN
-

otevři ústa, zuby jsou vzdálené
pevnou špičku jazýčku opři o horní dáseň
výdechový proud vzduchu rozkmitá špičku jazyka
nastartuj auto – drn, drn, drn

Závodničky jsou na startovní čáře – řídí se barvou semaforu: na červenou stojí DR, DR,
DR, na žlutou startují – DRRN, DRRN, DRRN a na zelenou vyjedou – DRRRRRRRR,
DRRRRRRRR, DRRRRRRRR.

DR DR DR DR DR

DRRN DRRN DRRN

DRRRRRR DRRRRRR
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PROCVIČUJ S NÁMI HLÁSKU R
Tvoř si s námi rýmovačky.
DRAK

MRAK

TRÁVA

KRÁVA

STROM

HROM

PRAČKA

HRAČKA

KRK

BRK

5

DŘŘ
- horní a spodní zoubky přibliž k sobě
- lehce skousni
- rty se našpulí do malého kroužku
- jazyk je schovaný za zuby, směřuje nahoru
- pila řeže dříví - DŘŘŘ, DŘŘŘ
Dřevorubec kácí v lese stromy – malá pilka řeže pomalu :DŘ – DŘ –DŘ – DŘ.
Motorová pila řeže rychle: DŘŘŘŘ – DŘŘŘŘ – DŘŘŘŘ – DŘŘŘŘ.
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PROCVIČUJ S NÁMI HLÁSKU Ř
Poznej profese – kdo jsem a co dělám? Děti doplňují zvýrazněné výrazy podle
obrázků.

Jsem kuchař a upeču kuře.

Jsem malíř a namaluju třešně.

Jsem opravář a potřebuju hřebíky.

Jsem kadeřnice a mám červený hřeben.

Jsem lékař a držím v ruce stříkačku.

Jsem rybář a ulovil jsem kapříka.

Jsem stolař a vyrobím skříň.
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