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Než začneme, rozhýbeme si jazýček.
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C
Jak nastavit mluvidla
Usmát se, zuby dát lehce k sobě, zadržet dech, dotknout
se jazykem dolních zubů a napodobit cvrčka: c, c, c, c …
Při každém c oddalovat zuby od sebe.
Procvičujeme:
-C
Nic, víc, líc, tác, pac, bác, moc, nemoc, pec, věc, palec, klec, kopec, pomoc, chlapec…
-CPacka, tácky, facka, pecka, necky, pícka, Micka, ocet, ovce, dvacet, palice, Vánoce…
CClo, cpe, cvik, cíp, cíl, cinká, cívka, cínový, cihla, cípy, cvaká, cval, cihla, cítí…
Ve spojení se samohláskou ce-: cepy, cena, ceník, céva, cement, cedí, celý, cesta
Ve spojení se samohláskou ca-: cáká, cape, cavyky, candát, capat
Ve spojení se samohláskou co-: co, copak, copy, cože, cokoliv
Ve spojení se samohláskou cou-: couvá, coul, courá, Macoun
Ve spojení se samohláskou cu-: cupe, cuká, cumel, cůpek, cupitá, culí se
A další - "ci-": Vacík, paci, pacinka, macík, "ce-": opice, ulice, palice, vejce, plíce, v mlíce;
v souhláskové skupině: cpe, mocný, cvik, cvaká, chci, chce, měkce, palce, v kabelce, otcův,
letci, matce...
Slovní spojení:
- Cilka má cop.
- Malá pec je pícka.
- Kluci capou po ulici.
- Koníci cválají do kopce.
- U pece je police.
Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
Alice jde vesnicí,
má velikou palici.
Na palici tác,
udělala bác.

Celou noc, celou noc
něco cinká moc a moc.
V noci cinká ponocný,
bude celý nemocný.

Cilka cáká, cupe,
cestou bláto dupe.
Celou cestu cupitá,
Macíkovi utíká.

V kleci sedí opice,
smějí se nám velice.
Vodu v kleci cákají,
Cilku z klece lákají.

Micka civí u lavice,
Lucka cáká na zajíce,
chce je vyhnat
z vesnice,
má na to dva měsíce.

Ve světnici máme pec,
a u pece stojí klec.
V kleci máme slepice,
snáší vajec nejvíce.

Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Logohrátky

3

Č
Jak nastavit mluvidla
Našpulit ústa, jako když se fouká nebo píská, dotknout se jazykem
za horní dásní a volat šeptem na kočku: či, či, či…
Dlaní před ústy kontrolovat výdechový proud vzduchu.
Procvičujeme:
-Č
Míč, bič, tyč, oč, toč, peč, nač, meč, koláč, hlídač, chladič…
-ČMačká, kočka, tečka, počkej, babička, klička, lavička, vajíčka, jablíčka…
ČČaj, čáp, čep, činka, čokoláda, čumák, čenich, čelo, čelenka, člověk, člun…
Ve spojení se samohláskami: ču": čuchá, čumák, čuně, "čo-": čokl, čolek, čokoláda; čou-:
čoudí, čouhá; ča-: čaj, čáp, čapá, čalouník; če-: čeká, čelo, čepka, Čechy; či-: čichá, činka.
Souhláskové skupiny: článek, člověk, počty, kvočna, věčně, čmelák,…
Slovní spojení:
- Kolotoč se točí.
- Evička je malá holčička.
- Babička peče koláče.
- Kočička pije mlíčko.
- V čajníku je čaj.
Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
Kočka číhá na myšku
v tom kočičím kožíšku.
Kočko, kočko, kočičí,
nač tu číháš na myši?

Upečou holčičky
jablečné vdolečky,
pečou a upečou
vaječné věnečky.

Byl jeden kopeček,
na kopečku domeček,
v tom domečku
holčička,
u ní čilá kočička.

Anička i kočka
na oběd si počká,
k obědu je čočka,
to ví i ta kočka.

Člověk, člověk, človíček
má cínový knoflíček,
knoflíček je na čepici,
Čeněk číhá na ulici.

Čistí, čistí, čistička,
čist odpad babička,
čistička ho vyčistí
a babička klidně spí.

Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Logohrátky

4

S
Jak nastavit mluvidla
Usmát se, dát zuby lehce k sobě, dotýkat se jazykem dolních zubů
a syčet jako husa: ssss…. Nejde-li to, napodobovat šeptem cvrčka,
to znamená cccccs, prodloužením vzniká sss… Kontrola – dlaní
před ústy ohmatávat výdechový proud vzduchu.
Procvičujeme:
Učíme dítě syčet, jako syčí had ssss…
S
Pás, los, nos, bos, jas, bas, pes, ves, kous, vis, lis, pasta, postel, hustý, páska, vesta, kosti,
hosti…
Si-/sy-: syn, sytý, síto, sype, sílí, sídlo, sirky, sípe;
Se/sa-: seno, sele, semeno, seká, sem, Semily, seje; sám, sál, sáně, sápe, salát, sako, salto …
So/su-: sob, sova, sotva, sokol, sobota, solí, soda; "su-": sůl, suk, sud, sup, suchý, sůva…
Sou-: souká, soudek, soudí, soused, souček, -si, -sy-: nosík, kosík, posype, osýchá;
-se-: pásek, pejsek, písek, nesedá, posedá; -se: pase, nese, house; -sí: nosí, vosy, kosy, pásy,
lesy, vousy; -sa-: vosa, kosa, mísa, husa, masa, basa; -so: maso, laso, chaso, naboso, Osov; sou: kosou, pasou, nesou, s basou; -su: nesu, pasu, kosu, k lesu; sk-: skála, skákal, skoba,
skopal;
ps-: psal, psina, psota; sp-: spát, spal, spála, zpívá, zpět; st-: stál, stůl, stolek, stojí, stoka,
stáj;
sl-: sláva, sloh, sluha, slípka, sleva; sm-: smích, smetana, smát, smutek; sn-: snop, usne,
sudě; ks-: koks
Slovní spojení:
- Na míse máme maso.
- U lesa se pasou husy.
- Slávek spěchá k lesu.
- U silnice stojí vysoké sloupy.
- Venku se sype sníh.
Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
V noci sedí sova v lese,
sedí, sedí, nepohne se.
Sedí sýček, sedí sova,
sedí stále zas a znova.

Ve vesnici maso voní,
u nás je dnes posvícení.
Simča se dá do husy.
kousek masa okusí.

Stáňa sedí na seně,
do stodoly hledí.
Ve stodole slepice,
nasmějí se velice.
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Š
Jak nastavit mluvidla
Našpulit ústa, jako když se fouká nebo píská, dotknout se jazykem
lehce za horní dásní a syčet jako lokomotiva: ššš ššš. Pokud se to
nevede, syčet jako husa sss a zvednout koneček jazyka za horní
zuby. Místo „s“ se ozve „š“.
Procvičujeme:
Jak houká mašinka? Šššš;
-š koš, máš, náš, výš, piš, jíš, myš…
Šu-: šumí, šunka, Šumava, šupa, šuhaj; šo-: šotek, šohaj, šok, šos…
šou-: šoupá, šoulá…
še-: šelma, šeptá, šel, našel ši-: šíje, šípek, šídlo;
-š-: duše, kaše, mašle, píše, Váša, Dáša, Máša,
šk-: škola, škytá, tužka; šl-: šla, šlape, mašle, našla; šn-: šnek, pyšný, višně;
šp-: špenát, špína, špunt; št-: štípe, štěká, štítí se; šv-: švihá, švihadlo, švec;
šr-: šrám, šroub, šroubovák (jen v případě, když dítě již ovládá "r")
souhláskové skupiny: mašle, lepší, ovšem, vštípí, hepší.
Slovní spojení:
- Dáša míchá kaši.
- V koši je myška.
- Máša šije košili.
- Šašek leští pleš.
- Vašík má malé štěně.
Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
Dáme Máše mašli,
aby Mášu našli.
Dáme Máše košilku,
najdeme ji za chvilku.

Máme doma Elišku,
ta má lišku v pelíšku.
Eliška má lišku
a liška má šišku.

Šumí, šumí deštík,
Dášo, nemáš deštník?
Tady šedý deštník máš,
po dešti pak mi ho dáš.

Malá myška tanečnice,
vyšla šedá ze světnice,
ušila si šaty šedé,
na tanec ji myšák vede.

Jede vláček, ši, ši, ši,
od Matouše, od Míši.
Jede vláček z Těšína,
dlouhá cesta začíná.

Šiju, šiju košilku,
ušiju ji za chviku,
Šiju, šiju kabátek,
naší Dáše na svátek.
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Z
Jak nastavit mluvidla
Zasmát se, zuby dát lehce k sobě, jazykem se lehce dotýkat dolních zubů
a bzučet jako moucha zzz … Přiložením ruky na krk můžeme kontrolovat
chvění hrtanu.

Procvičujeme:
zi-: zima, zívá, zimník, zídka, zimnice …
za-: záda, zámek, záhon, závoj, zákon, záloha…; ze-: zebe, země, zelí, zelenina, zedník …
zo-: zobe, zobák, zotaví; zou-: zouvá, zoubek, pozoun, lezou; -ze: veze, peníze, meze …
-zí: vozí, kazí, hází; za: koza, lízá, váza; zj-: zjeví, zjedná;zh-: zhoubný, z huby, z houští …
zb-: zbytek, jizba; zd: zde, zdola, jízda; zl-: zlý, zlato, zlat í; zm-: zmije, zmatek, zmítá se …
bz-: bzučí, bziká, Bzenec; vz-: vzal, vzadu, v zimě; z-z: Zuzana, zazobaný, za zády …
Slova, v nichž se vyskytují různé sykavky řady "s": saze, zase, cosi, sází, zasívá, zacpe,
sasanka, zasypal apod.
Slovní spojení:
- To to zebe.
- Zuzana veze vozík.
- Zajíc zaleze do zelí.
- Zdeněk má zápalky.
- Bolí mě zuby.
- Značka značí zákaz.
Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
Zuzu zlobí zuby,
na Zdenka se zubí.
Zuby zubí velice
na Zdenka i zajíce.
Leze zajíc do zelí,
do záhonu vleze,
potom zvedne pacičku,
zaleze pod meze.

Pan Zíma má spoustu známek,
zamyká si je pod zámek.
Pod zámkem teď známky má,
Zímová to nepozná.
Lojza veze vozík,
za ním běží kozlík.
Kozlík Lojzu zamazal,
ze záhonu hlínu vzal.

Zvonek zvoní venku,
vzbudil doma Zdenku.
Zdenka zámek odmyká,
venku vidí Honzíka.
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Ž
Jak nastavit mluvidla
Našpulit ústa, jako když se fouká nebo píská, zuby dát lehce k sobě.
Jazykem se lehce dotknout za horními zuby a bzučet
jako čmelák žžž. Pokud se to nedaří, bzučet nejprve jako moucha
- zzz …, našpulit při tom ústa a zvednout jazyk za horní dáseň.
Místo „z“ se ozve „ž“. Přiložením ruky na krk můžeme
kontrolovat chvění na hrtanu.
Procvičujeme:
ža-: žába, žaluje, žáha, žádný, žalud, žabka, žabák …
žu-: žula, župan, žumpa; ža-: žába, žalud, žaludek; žo-: žok, žokej, žolík;
že-: žena, žene, želva, žemle, žehlí; ži-:žila, žíla, žito, žije, židle, žíhá, živý, život …
-že: maže, kůže, lože, váže, lyže, věže, klouže, líže …
-žou: kážou, mažou, vážou;
souhláskové skupiny: číše, časy, seče, čížek, žáček, česá, destička, cestička
Slovní spojení:
-

Malá židle je židlička.
Žofka žehlí žehličkou.
Žvýkám žvýkačku.
Žížala leží na dlažbě.
Žena touží po kožené bundě.
Žaneta leží v županu.

Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
Žene žabák žábu
k velikému žlabu,
u žlabu jsou žabičky,
natahují nožičky.
Žába žábě žaluje,
na žabáka hubuje,
že ji žene, jak jen může,
že je pánem u kaluže.

Žlutá žluna žije v lese,
v zobáku žaludy nese.
Žežulka žalostně kuká,
slyší to žíhaná sluka.

Že tu želvu nedoženu?
Že tu želvu doženu!
Že tu želvu želvovatou,
že ji odtud vyženu!

Železo, železa, želízka,
ze železa je žehlička.
Žehlička, žehlička železná,
žehličkou žehlí žena má.
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L
Jak nastavit mluvidla
Otevřít ústa, opřít jazyk za horní dáseň a potom olíznout zuby směrem
dolů. Přitom zpívat: la, la, la … Jestliže to dítě nedokáže, provádět
zpočátku jen pohyb jazykem. Pohyb jazykem lze sledovat v zrcadle.

Procvičujeme:
la-: láme, láká, lampa, Lada, lapá, Labe, lano, lak, láska, lakomý, ladí, laň …
le-: let, les, lépe, léto, lehá, léky, levý, len, lenoch, ledový, lehký …
lí-: lípa, lítá, líná, líh, lín, líp, lýko; lo-: lom, loví, lov, loká, lopata, lokálka, lopota …
lou-: loupe, loubí, louka, louh, loučí, loudí; lu-: lupa, lupen, luhy, lupy, luna, luka …
-lá": volá, malá, toulá, víla, kola, pila, byla, víla, dala -le: mele, hele, tele, pole, malé, datle …
-lí,-lý: balí, malý, valí, kalí, volí, moli, kůly; -l: dal, šel, myl, úl, pil, mol, půl, dál, apod.
Slovní spojení:
- Sluníčko pálilo.
- Jablíčko se koulí.
- Na lavici je lopata.
- Letadlo letí nad lesem.
- Pavel plakal, že ho bolí koleno.
Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
Kamila se nemyla,
pak si mýdlo koupila a
celá se umyla.

Usmívej se, Lízo milá,
jako kdybys víla byla,
víly ty jsou veselé,
i když stelou postele.

Kadle, Kadle, Kadlíku,
kolik je tu jedlíků?
Stejně jako jedlíků
máme tu i knedlíků.

Válec válí louku
v létě na palouku.
Louku pěkně zválí
i květinky malý.

Plují bíle lodě
na hluboké vodě,
lodní lana mají,
vlajky pěkně vlají.

Líba dělá lívance,
je jí hnedle do tance.
Tančí Líba,
tančí Lukáš,
ty Luboši, valčík ukaž.
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R
Jak nastavit mluvidla
Hlásku – r nahrazovat hláskou – d. R na začátku slova vyvodit
přidáním krátkého – e (heknutí) před slovo. Např. ruka…eduka,
rak…edak…
Průpravné cvičení:
-

Tdtdtdtd…
Kadle, Kadle, Kadlíku…
Hadyk, Badyk, bedan, bedánek…

Cvičná slova průpravná:
Začínáme s procvičováním té souhláskové skupiny, která se dítěti nejlépe daří.
-

tdp, tdn, tdk, tdh, tdč,tds, tdž, tdv
vdk, vdb, vdch, vdt, vdz, vdš
kdk, kdb, kdč, kdt, kdm

tr-: tro-: tdopí, tdojka, tdochu, "tru-": tdubka, tdůn, tdumpeta, "trou-": tdoubka, tdoubí,
tdoufá, "trá-": tdává, tdápí, tdamvaj; tre-: tdepky, tdenky, tdéma, "try-": tdiko,, tdyská,
tdibuna, Petd, svetd, metd, vítd;
pr:"pru-": pdut, pduty, pdůvod, pdůchod, pdůvan, "pro-": pdoto, pdosím, pdovaz, Pdokop,
"prou-": pdoud, pdoutek, pdoudí, "prá-": pdám, pdavítko, Pdaha, pdamen, pdáce, pdemie,
pdezident, pdejt, kopdetina, pdyč, pdima, opdýská; pr-:pdší, pdvní, pdská, pdsty, prkno, kapd,
kopd, Kypd;
br:, bru-: bdučí, bdusle, bduska, bdumlá, "bro-": bdok, bdoky, bdokát, "brou-": bdouk,
bdouček, bdouká, bdousí, bdousek, bdečí, bdejle, bdeptá, bdyndá, bdigáda, bdikety, bdko,
bdzo, brnká, obd, zubd, habd; fr: Fduta, fdonta, fdotuje, fdak, Fdanta, Fdancie, fdéza, fdeska,
fdegata, Fdýdek, Fdidolín, Afdika, kafd, kufd;
vr:vdozený, v doce, v dovině, vdub, v duce, v dukávě, vdoubí, vdoubek, v douše, vdata, vdána,
vdabec, vdátí, vdyp, vdytý, v dybníku "vr-": vdba, vdtá, vdšek, vdtí, vdní;
kr:kduh, kdůta, kdupice, kdumpáč, kdov, kdoky, kdotký, kdokodýl, kdoupy, kdoutí, kdouží,
kdouhá, kdoužek, kdám, kdaj, kdajina, kdáva, kdém, kdev, kdeslí, kdyt, kdytina, kdysa, kdyje,
kdmí, kdtek, kdčí, kdvavý,
gr:gro-: gdoš, Gdónsko, gdóf; gru-: gdundle, Gduzie; gra-: gdam, gdanát, gdamofon; gre-:
gdešle, gdenadina, gri-: gdil, gdiláž, gdizzly; -gr: tygl, Negd; hr: hru-: hdubý, hduška,
hdůza, hro-: hdob, hdoch, hdom, hrou-: hdouda, hdoutí, hdouží; hry-: hdy, hdyže,
ohdyzek; hr-: hdnky, hdbatý, hddlička; chr: chru-: chdup, chdupky, Chdudim, chro-:
chdomý, chdobák, chdochtá, chdoptí; chrou-: chdoupe, chdoupá, chroust; chra-: chdápe,
chdaptí, chdání, chdást, chdapot; chr-: chdpa, chdčí, chdní; -chr: vichd, Pichd,
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machd; mr: mru-: mdučí, mro-: mdož; mra-: mdak, mdáz, mdačí, mdavenec, mr-: mdká,
mdkev, mdzí, mdcha, dr: dru-: dduhý, ddůbky, ddužička, ddužba, souddužka;
dro-: ddobí, ddoždí, věddo; drou-: poddoušený, ddožka, drá-: ddát, ddápe, ddáha, ddama; drý: moddý; -dro: veddo, věddo; -dr-: moddý, sádda, mouddý; -dr: hadd, kádd, pudd; sr:
sdub, sdáz, sdnka, sdká, sdčí; zr: zru-: zdučný, zduší, zdudne, z duky, zro-: zdovna,
zdobí; zrou-: zdoubí, zdoubuje, zdousá; zra-: zdak, zdaje, zdalý; zre-: zdeziví,
zdedukuje; zry-: zdýt, zdyje, zdýpat, zdychlil; zr: zdní, zdnko, zdcátko, R před
samohláskou: ru-: duka, dukáv, duláda, dum, pdut ; rou-: tdoubí, douno, ro-: dok, doky,
Doman, Dodina, rá-: dám, dámeček, dak, dakev, rý-: dynk, dybíz, dýma…
Cvičíme buď s oslabeným d, nebo tak, že dítě před „d“ předrazí neurčitý vokál. R mezi
samohláskou a souhláskou cvičíme při oslabeném d: admáda, udčitě, hodký, pádky, sidka,
kůdka, čádka, dídka, Jidka ap. Rovněž tak r na konci slova: sýd, míd, dad, komád, papíd,
ovad, motod, Tatad. Koncové d téměř šeptané. I tu lze však cvičit s předraženým neurčitým
vokálem před koncovým d.
Slovní spojení:
- Pepa trpí.
- Koza trká.
- Eva trhá.
- Trn píchá.
- Jedeme do Trnavy.
Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
Ten náš Mourek,
Moureček,
rozbil modrý hrneček.

Karlík peče perníky,
peče také rohlíky.
Rohlíků má plný krám,
rozváží je lidem sám.

Marie má paruku,
chytla Mirka za ruku.
Mirku, já mám paruku,
půjdu s tebou za ruku.

Rychlík jede rychle,
do Nymburka z Michle.
Ruda s Radkou sedí,
z rychlíku ven hledí.

V garáži je krásné auto,
mnoho korun padlo na to.
Motor rychle startuje,
správně vrčí, pracuje.
Zítra s autem vyrazíme,
s radostí tě povozíme.
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Ř
Jak nastavit mluvidla
Zuby dát k sobě, našpulit ústa a šeptat místo „ř“ hlásku „r“.
Zpočátku šeptat, postupně to zkoušet nahlas. Zuby jsou na sobě
pouze v okamžiku vyslovení „r“.
Cvičná slova průpravná:
Ř - při procvičování děti vyslovují slova s hláskou "ř", při nácviku výslovnosti začínáme
hláskou "r"
ř-: rípa, ríká, rinčí, reka, remen, rádný; dř-: dríví, drina, dríme, drívko, drevo, drevěný,
drevník, dru;
tř-: trida, triska, tríská, trímá, treba, trese, tre, trepe, trás; bř-: brinká, bríza, bricho, brehy,
brezen, bremeno, dobře; př-: prímo, prímka, prijal, prijel, príval, preje, prešel, prání,
pradlena, prádelna, prátelé, upru, uprou, veprové, kopriva,
kř-: krída, krivý, krik, kričí, krížek, kre, kremen, krepelka, krápe, krápy, kroupe, krupka;
chř-: chrupka, chrestí, chrást, chradne, chroupe, chrupe; hř-: hríbě, hříchy, hrib, hríva,
hríme, hreje, hreben, pohreb; mř-: mríže, mrenka, umrel, umru, mrou; vř-: vrídlo, vríská,
v ríjnu, v rípě, vrelý, vreští, otevri, stř-: stríká, stríhá, strecha, strepe, strásá, strádá,
zř-: zríká, zrídka, zrel, uzrel, uzrou, uzru,
-ř-: mírí, horí, borí, darí, more, kure, hore, větrík, Petríkm;
-ř: měr, mir, věr, kour, kovár, lékar, pekar, písar
Další slova na procvičování:
Rípa, ríká, rinčí, reka, remen, rádný; dríví, drina, dríme, drívko, drevo, drevěný, drevník, dru;
trida, triska, tríská, trímá, treba, trese, tre, trepe, trás; brinká, bríza, bricho, brehy, brezen,
bremeno, dobre; prímo, prímka, prijal, prijel, príval, preje, prešel, prání, pradlena, prátelé,
upru, uprou, veprové, kopriva, krída, krivý, krik, kričí, krížek, kre, kremen, krepelka, kroupe,
krupka; chrupka, chrestí, chrást, chradne, chroupe, chrupe; hríbě, hríchy, hrib, hríva, hríme,
hreje, hreben; mríže, mřenka; vrídlo, vríská, v ríjnu, v rípě, vrelý, vreští, otevri; stríká, stríhá,
strecha, strepe, strásá, strádá; zríká, zrídka, zrel, uzrel, uzrou, uzru, z rady; mírí, horí, borí,
darí, more, kure, hore, větrík, Petrík; měr, mir, dar, věr, kour, kovár, lékar, pekar, písar
Slovní spojení:
- Říká to Mařenka dobře?
- Jiřík křičí u zubaře.
- Sestřička odjela do Řecka.
- Řežu řepu na řezačce.
- Řehoř trhá třešně.
- Pane Petře, nepřepepřete mi toho vepře.
- Jiřinka si přivřela ruku.
- Kuchař vaří vepře.
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Obrázky:
Dítě samostatně pojmenuje obrázky nahoře na stránce. Zjišťujeme, zda dítě umí samostatně
vyvodit hlásku bez předcházejícího řečového vzoru.
Říkanky:
Přivolal Petřík
mrazivý větřík.
Větřík mu nevadí,
svetřík si nasadí.
Stařenka říká říkanku
o stříbrném beránku.
Stařenka říká pohádku
o stříbrném hříbátku.

Jiři, Jiři, Jiřinko,
odřela sis kolínko.
Modřina je veliká,
modře šedá, skvrnitá.

Křeček rybku chytí,
třetí rybka křičí,
že ji křeček chytí.

Na pařezu v lese, sedí Břéťa přece.
Sedí, křičí, švitoří,práce se mu nedaří.
Hledá hříbky, křemenáče,
už je mu z toho do pláče
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