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Váţení rodičia, 

dovoľte nám, aby sme sa Vám v tomto neľahkom čase prihovorili. Uvedomujeme 

si Vašu momentálne všestrannú zaangaţovanosť pri výchove detí. Nie je 

jednoduché z jedného dňa na druhý plniť úlohu rodiča a suplovať učiteľa resp. 

logopéda. Uvaţovali sme nad spôsobmi ako Vám uľahčiť trénovanie v domácom 

prostredí. Rozhodli sme sa pre Vás vytvoriť a zverejniť hry, ktoré sú vhodné pre 

stimuláciu vývinu reči.  

Na našom webovom sídle nájdete niekoľko logopedických pomôcok, ktoré sú 

voľne stiahnuteľné. Ide napríklad o hru na automatizovanie sykaviek. Princíp 

hry je podobný stolovej hre „Človeče nehnevaj sa“. Je určená pre dvoch hráčov 

(Vy a dieťa), ktorí sa s panáčikom posúvajú po políčkach v smere šípok. Začína 

ten, kto hodí vyššie číslo kockou. Pozor na políčko s prasiatkom, ktoré vracia 

hráča na začiatok. Hra slúţi na automatizovanie sykaviek na úrovni slova. 

Pretrénujte s Vašim dieťaťom rad ostrých (C, S, Z) a tupých (Č, Š, Ţ) sykaviek. 

V prípade, ţe uţ Vaše dieťa zvláda vysloviť hlásku na úrovni slova a vety, je čas 

ju automatizovať na dlhších výpovediach. Urobili sme pre Vás výber básničiek 

so sykavkami. 

Pripravili sme pre Vás aj obrázkový materiál na automatizovanie hlásky L na 

úrovni slova. Uţ nemusíte vymýšľať slovnú zásobu s trénovanou hláskou. Stačí 

si dokument vytlačiť a pomenovať obrázky v pracovnom materiáli. Trénujete 

automatizovanie hlásky vo všetkých pozíciách v slove (začiatok, stred a koniec). 

Pracovný materiál obsahuje aj slová so spoluhláskovými zhlukmi.  

Všeobecné rady ako rozvíjať vývin reči podľa jednotlivých vekových kategórií 

nájdete v letákoch: 

 Stimulácia vývinu reči (3 roky) 

 Stimulácia vývinu reči (4 roky) 

 Stimulácia vývinu reči (5 rokov) 
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Uvedené materiály nájdete v sekcii „ODBORNÝ MATERIÁL“. 

V dokumente „logopedické pomôcky na internete“ nájdete taktieţ hry na 

stimuláciu vývinu reči. Ide o výber hier, ktoré uţ dlhodobo pouţívame v praxi, 

prípadne ich odporúča Slovenská asociácia logopédov. O ich kvalitu s nemusíte 

obávať.  

Naše tipy na hry berte prosím ako inšpiráciu. V prípade bliţšieho záujmu 

o usmernenie pri domácom trénovaní nás prosím kontaktujte (mailom 

zivcakovacpppapmt@gmail.com alebo telefonicky 0948 447 065). 

Veríme, ţe naša inšpirácia Vám pomôţe. V prípade, ţe čas Vám neumoţňuje 

takúto štruktúrovanejšiu prípravu, nevešajte hlavu. Zoberte obľúbenú kniţku 

dieťaťa a rozprávajte sa s ním. Ako rodič predstavujte správny rečový vzor, 

ponúkate mu ako gramaticky správne tvoriť vety, vysvetľovaním slovnej zásoby 

stimulujete porozumenie. Vyhýbajte sa dlhému čítaniu textu bez obrázkov. 

Dovoľte dieťaťu vstupovať do príbehu a vymýšľať alternatívne závery. Baba 

Jaga nemusí skončiť v peci, môţe si predsa uvedomiť ako sa zle správala 

a napraviť sa   

Váţení rodičia zo srdca Vám prajeme, aby ste tento čas v domácom prostredí 

strávili, čo najpokojnejšie. Prajeme Vám a celej Vašej rodine silnú imunitu. 

Tešíme sa na opätovné nadviazanie spolupráce. 

                                              S pozdravom, Mgr. Daša Ţivčáková 

                            Vaša logopedička  

 


